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Wprowadzenie
Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom nie należy do zadań łatwych. To samo odnosi się do świadczeń nieposiadających charakteru wynagrodzeniowego.
Trudności w tym obszarze wynikają przede wszystkim ze skomplikowanych i nieustająco zmieniających się przepisów. W 2021 r. szczególną uwagę powinniśmy zwrócić m.in. na zmiany przewidziane w zwolnieniu podatkowym „zerowy PIT”, na konieczność właściwego rozliczania wpłat do
PPK oraz na to, jak modyfikacje wprowadzone w celu niwelowania skutków epidemii COVID-19
wpływają na rozliczenia płacowe, w tym te związane np. z kalkulowaniem świadczeń chorobowych, odpraw czy kwot wolnych od potrąceń.
Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków płatnika podatku i składek ZUS z roku na rok staje
się misją coraz trudniejszą, tym bardziej, że niestety twórcy prawa w naszym kraju konsekwentnie
serwują nam zawiłe akty prawne i ich nowelizacje. Lekarstwem na taki stan rzeczy jest książka „Lista płac w praktyce”. Stworzono ją głównie z myślą o osobach zajmujących się na co dzień tematyką płac oraz wszystkimi powiązanymi z tym aspektami. Jej ogromną zaletą są liczne, starannie
przygotowane przykłady z praktyki, a także bogactwo orzecznictwa sądowego i stanowisk PIP oraz
resortu pracy.
Książka napisana została przez grupę ekspertów, którzy od początku swej kariery zawodowej zajmują się zgłębianiem meandrów sfery kadrowo-płacowej. Ich dogłębna wiedza oraz bogate doświadczenie gwarantują, że w przygotowanych przez nich tekstach odnajdziecie Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące m.in. zaliczek podatkowych, składek zusowskich, należności za pracę ponadnormatywną i nocną, potrąceń z wynagrodzenia, świadczeń chorobowych,
pomniejszania pensji za czas nieobecności itp.
Jesteśmy przekonani, że niniejsza publikacja rozwieje wątpliwości pojawiające się przy sporządzaniu list płac, a korzystanie z zamieszczonych w niej wskazówek pozwoli uniknąć błędów i związanych z nimi kłopotliwych korekt. Po jej przeczytaniu kwestia właściwego rozliczania wynagrodzeń,
zasiłków i świadczeń pozapłacowych przestanie być problemem.
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