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WST�P 
 

 

 

Przekazujemy Pa�stwu wersj� 5.55 systemu SM-BOSS.  

W wersji tej wprowadzili�my zmiany głównie w module Zatrudnienie. Znajd� w niej 
Pa�stwo m.in. najnowsze wersje formularzy PIT. 

Prosimy o zapoznanie si� z niniejszym suplementem do instrukcji przed wykonaniem 
upgrade’u i przed rozpocz�ciem korzystania z nowej wersji. 

Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.55 przez Autoryzowanego Partnera 
Boss Plus. 

�yczymy Pa�stwu przyjemnej pracy.  

 

 

Zespół BOSS PLUS  
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Zmiany w całym systemie SM-BOSS 

Dodatkowe zmienne dla danych firmy do wydruku na formularzach  

Dodano 2 globalne zmienne MEMUZYTF i MEMUZYTG dla danych firmowych do 
wykorzystania w modułach MAGAZYN i ZAKUP/SPRZEDA� przy wydruku 
formularzy. Edycja nowych zmiennych ma miejsce obok dotychczasowych danych do 
nagłówka formularzy w: Administrator-> Definiowanie zestawów danych-> 
Aktualizuj-> Aktualizuj nagłówek formularza: 

����������������������������������������������������������������� 
�                  Podaj nagłówek formularza:                   � 
�                                                               � 
�                   WERSJA POKAZOWA SM-BOSS                     � 
�             FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O.               � 
�                                                               � 
�                  10 LUTEGO 11 GDYNIA 81-345                   � 
�                      Tel: 058 678 99 87                       � 
�                                                               � 
�    nr KRS 66/890                                              � 
�    kapitał zało�ycielski 50 000,-                             � 
�                                                               � 
�  [OK] [Pobierz nazw�]  [Centruj]   [Do lewej]                 � 
����������������������������������������������������������������� 
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Zmiany w module ZATRUDNIENIE 

Nowe druki PIT 

1. Dodano obsług� formularza PIT-4R wprowadzonego nowymi przepisami prawa. 

2. Obsłu�ono nowe wersje formularzy: 

- PIT-40 – wersja 14, 

- PIT-11 – wersja 15. 

3. Wprowadzono obsług� wydruków formularzy: 

- PIT-2, 

- PIT-12. 

Zmiana progu podatkowego 

Na ekranie 2 Kartoteki Pracowników program wy�wietla próg zaliczki na podatek 
dochodowy. Zmiana jest mo�liwa na ekranie 2, po uruchomieniu funkcji specjalnej 
Ctrl+F4 "Zmiana progu podatkowego".  

 
PŁACE                 KARTOTEKA PRACOWNIKÓW - EKRAN 2                  Boss Plus 
Zestaw danych:BAZA                                              Oddział:ANTYMOTO 
Szukaj Nast�pny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zako	cz 

������Nr ewid�Nazwisko�������������Imi�������������Dział����������������������� 
PRAC:      4  OLSZA�SKA            TERESA          ADM    ADMINISTRACJA        
Stanowisko: KASJE                                           ies.  Karta: Nie   
Emeryt: Nie     St   ������������������������������������     Koszty UP: Pod   
������������������   �    Wybór progu podatkowego:      �   ������������������ 
 Dane Urz�du Skarb   �                                  �                      
 Nazwa   DRUGI URZ   �     Próg     Zmiana od miesi�ca  �   RSKIE              
 Kod 81-061 Miasto   �  [        ]�                     �                      
 Ulica HUTNICZA      �  
����������                     �                      
�������������������   �  wg skali�                     �   ������������������� 
 Dane do tworzenia   �  1 ni�ej �                     �                      
 Kwota przelewu:     �  19%                           �   2342               
�������������������   �  30%     ]    [Przerwij]       �   ������������������� 
 Data zatrudnienia   ���40%     �����������������������   ienia:     .  .    
 Kwota ind. kosztó                                        u NFZ:        11R  
 Przekroczenie rocznej p����������kładek:      Kod tytułu ubezp:         0110  
 Próg podatku: wg skali FP:  2.45%  FG�P:  0.15%  Ubezpieczenie:         0.00  
�������������������������������������������������������������������������������� 
 

Nale�y okre�li	, w jaki sposób ma by	 wybrany próg oraz miesi�c, od którego zmiana 
obowi�zuje. Mo�liwe s� cztery zmiany progu w ci�gu roku. 
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Próg podatkowy mo�na ustali	: 

- wg skali podatkowej (czyli próg jest wyznaczony na podstawie 
dotychczasowego przychodu, zgodnie z ustalon� skal�), 

- o jeden ni�ej (czyli próg jest wyznaczony na podstawie dotychczasowego 
przychodu, a nast�pnie obni�ony o jeden poziom), 

- zawsze konkretna stawka (czyli konkretna stawka z tabeli podatku 
dochodowego na rok bie��cy). 

Je�eli tabela zmian jest pusta, obowi�zuje obliczanie zaliczki na podatek zgodnie ze 
skal� podatkow�. 

Ustalenie progu podatkowego nast�puje na Li�cie Płac podczas: 

- dopisywania pracownika, 

- przeliczania listy, 

- zmiany miesi�ca wypłaty, 

- aktualizacji ekranu podatków, je�li procent podatku jest równy 0 (zero). 

Uwaga: W zwi�zku z now� obsług� progu podatkowego zrezygnowano z pola 
�ywiciel. 

Obsługa absencji „�wiadczenie rehabilitacyjne podczas ci��y” 

Dodano nowy kod absencji: „�wiadczenie rehabilitacyjne podczas ci��y”. �wiadczenie 
rehabilitacyjne jest  uwzgl�dniane w liczeniu statystyki, okresach nieskładkowych i na 
�wiadectwie pracy. Na li�cie płac absencja ta rozliczana jest jako zasiłek 
rehabilitacyjny podwy�szony, płatny 100%. 

Formularz karty urlopowej 

Wydruk Karta urlopowa (Ewidencja absencji-> F9) został przerobiony na formularz 
{kuform.*. Obecnie, mo�e on by	 modyfikowany za pomoc� Edytora Formularzy. 

 


