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W AP Ramzes użytkownik ma dostęp do szeregu list dodatkowych, obsługujących konkretne wypłaty. 

Członków zarządu spółki, Członków rady nadzorczej oraz 

Listy ogólne: 

Wyrównanie – służy do naliczenia podatku, w celu wykazania go w bieżącym PIT11, dla pracowników 

którzy w latach poprzednich przekroczyli trzydziestokrotność podstawy do naliczania składek emerytalnej 

i rentowej, w związku z wykonywaniem pracy poza firmą obsługiwaną w AP Ramzes.  

Lista płac z tytułu pełnienia funkcji – dla zarządzających, z podatkiem dochodowym i składką zdrowotną 

(od 2022 roku dla powołanych). 

Kontrakt menadżerski – dla kodu 0411, z podatkiem dochodowym i składką zdrowotną. 

Kontrakt menadżerski (składki ZUS)  dla kodu 0411, z podatkiem dochodowym i składkami ZUS. 

Kontrakt menadżerski (bez składek ZUS)  dla kodu 0411, z podatkiem dochodowym. 

Wypłaty z funduszu socjalnego – kontrola do Kwota wolna od podatku (fundusz socjalny) zapisana 

w menu Ustawienia – Dane do obliczeń.

Używanie samochodu służbowego – naliczenie składek ZUS i podatku dochodowego do potrącenia  

w liście podstawowej. 

Wypłaty za lata poprzednie – wypłaty za lata poprzednie dla aktualnych i byłych pracowników  

z możliwością zastosowaniem kosztów uzyskania i ulgi podatkowej. 

Wypłaty opodatkowane dla pracowników < 26 lat – przychody nie związane ze stosunkiem pracy. 

Prawa autorskie – wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników wykonujących pracę z zastosowaniem 

kosztów uzyskania 50%. 

Prokurent – wynagrodzenie bez podatku dochodowego, ze składką zdrowotną. 

Listy dla niezatrudnionych: 

Ekwiwalent za urlop – służy do naliczenia wynagrodzenia za niewykorzystany urlop po zwolnieniu 

pracownika. 
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Stażyści – dla kodu 0920. 

Absolwent stażysta – dla stażystów nieubezpieczonych. 

Lista zwolnionych emerytów i rencistów – świadczenia dla emerytów i rencistów będących byłymi 

pracownikami (podatek zryczałtowany, PIT 8AR). 

Lista osób niezatrudnionych – wygrane w konkursach, podatek zryczałtowany 10% (PIT8AR). 

Dla osób po ustaniu zatrudnienia – wypłaty dla byłych pracowników z możliwością zastosowaniem 

kosztów uzyskania i ulgi podatkowej. 

Wypłaty inne – dla kodu 0411, podatek dochodowy. 

Odprawa emerytalna – po zwolnieniu pracownika odchodzącego na emeryturę, podatek dochodowy. 

Listy dla rodziny: 

Przychód z praw majątkowych – wypłata wynagrodzenia dla członków rodziny, po śmierci pracownika,  

z podatkiem dochodowym; dla osób wprowadzonych do Kadry zakładka Rodzina. 

Odprawa pośmiertna – wypłata dla członków rodziny, po śmierci pracownika, przychód 

nieopodatkowany. 

Inne: (dodatkowo płatne) 

Zwrot kosztów podróży – kilometrówka dla osób niezatrudnionych, przychód nieopodatkowany; PIT4R. 

Z uchwały  dla osób niezatrudnionych, podatek dochodowy; PIT4R. 

Komisja egzaminacyjna  przychód nieopodatkowany. 

Komisja energetyczna – dla kodu 2250, koszty uzyskania 20%, składka zdrowotna, podatek dochodowy. 


