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PIK wersja 18.00a 

1. Nowości 

1.1.  Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 grudnia 2014 roku  

 Przeciętne wynagrodzenie 3 781,14 zł 

Minimalne uczniów 

 I klasa 151,25 zł 

 II klasa 189,06 zł 

 III klasa 226,87 zł 

 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2014 r. 
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r (M.P. z 2014 r., poz. 1077 ). 

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku  

 Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł 

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. 
w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

(M.P. z 2014 r., poz.1137). 

1.3.  Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku 

Od 1 stycznia 2015 roku minimalne wynagrodzenie pracowników wynosi 1 750 zł. 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1220). 

1.4.  Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2015 roku 

Wskaźnik waloryzacji w I kwartale 2015 roku wynosi 97,1 %. 

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. 
w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia 
świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2015 r. (M.P. z 2014 r., poz. 1126). 

1.5.  Roczna podstawa składek emerytalno-rentowych w 2015 roku 

Kwota ograniczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowej w roku 2015 wynosi 118 770 zł. 

 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. 
w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 
z 2014 r., poz.1137). 

1.6. Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopach 
wychowawczych w 2015 roku 

Od 1 stycznia 2015 roku maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających 
na urlopach wychowawczych wynosi 2375,40 zł. 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 983 z 2013 r.) 

1.7. Współpraca programu PIK/PLP z programem Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka 

Od 1 stycznia 2015 roku firmy zatrudniające powyżej 5 pracowników mają obowiązek składać deklaracje 
podatkowe drogą elektroniczną. W programie umożliwiono przygotowanie plików, w których będą 
zapisane niezbędne dane do przygotowania deklaracji w formie elektronicznej. 

1.7.1. Instalacja programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka 

W celu przetworzenia przygotowanych danych na pliki xml, należy zainstalować program Comarch 
ERP e-Deklaracje Klasyka – standardowa ścieżka instalacji c:\eKlasyka (zalecana). W przypadku zmiany 
standardowej ścieżki, zalecane jest utworzenie katalogu o nazwie składającej się z maksymalnie 
8 znaków.  

Program Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka pozwala na: 

 przekonwertowanie przygotowanych danych (plików EDK) do formatu xml 

 podgląd pliku xml 

 podpisanie deklaracji podpisem elektronicznym kwalifikowanym i niekwalifikowanym 

 wysłanie deklaracji na serwer Ministerstwa Finansów 

 odebranie  Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) dla deklaracji z poprawnymi danymi 

 odebranie błędu dla deklaracji  z niepoprawnymi danymi 

 wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) 

1.7.2. Co zrobić przed wysłaniem pierwszej e-Deklaracji… 

Przed przygotowaniem e-deklaracji w programie PIK/PLP należy wykonać następujące operacje: 

 Wpisać ścieżkę do programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka (Konfiguracja -> Wydruki graficzne -> 
Katalog plików ini c:\eKlasyka) 

 Jeżeli korzystano wcześniej z Serwera Wydruków Graficznych, to należy zmodyfikować ścieżkę do 
plików INI na c:\eKlasyka i w ustawieniach Serwera Wydruków Graficznych zmienić odwołanie do 
nowego katalogu plików INI: 

Katalog plików INI generowanych przez programy Comarch Klasyka Std 

Katalog plików INI generowanych przez programy Comarch Klasyka C/S 

 Na formularzu Urzędów Skarbowych (Konfiguracja->Kadry->Urzędy Skarbowe) uzupełnić 4-cyfrowe 
kody (e-kod). 

Wykaz kodów urzędów skarbowych dostępny na stronach Ministerstwa Finansów: 

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1497829/Dane+teleadresowe+Administracja+Podatkowa
+13_10_2014r.xls 

 Sprawdzić/uzupełnić dane identyfikacyjne oraz urząd skarbowy firmy: 

Osoba fizyczna (Konfiguracja->Firma->Współwłaściciel1): NIP,  nazwisko, imię pierwsze, data 
urodzenia 

Firma (Konfiguracja->Firma->Nazwa i adres/Dane o działalności): nazwa pełna, NIP, REGON 

Urzędy (Konfiguracja->Firma->Urzędy) 

 Sprawdzić/uzupełnić dane podatkowe i adresowe pracowników: urząd skarbowy, PESEL/NIP, imię 
pierwsze, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (województwo, powiat, gmina, ulica, numer 
domu/numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta) 

1.7.3. Przygotowanie e-Deklaracji w programie PIK/PLP 

W celu sporządzania e-deklaracji należy wybrać jako „sposób wydruku deklaracji” – e-Deklaracja.  
Ten wybór spowoduje, że utworzą się automatycznie pliki (EDK) w odpowiednim podkatalogu firmy 
(kartotece) w programie Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka (np. C:\eKlasyka\Baza1).  

 

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1497829/Dane+teleadresowe+Administracja+Podatkowa+13_10_2014r.xls
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1497829/Dane+teleadresowe+Administracja+Podatkowa+13_10_2014r.xls
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Uwaga: Z poziomu programu PIK/PLP można utworzyć e-deklaracje zawsze w dwóch 
wersjach formularza - w zależności od ustawień zmiennych  lokalnych :  

FIR:PIT_4R_8AR NOWY  – gdy przyjmuje wartość: 

1 – nowe wersje e-deklaracji: PIT-4R (5), PIT-8AR(4) - obowiązujące od 1.01.2015  

0 lub jest pusta  – poprzednie wersje e-deklaracji:PIT-4R (4), PIT-8AR (3) – obowiązujące 
do 31.12.2014 

FIR:PIT118B NOWY – gdy przyjmuje wartość: 

1 – nowe wersja e-deklaracji: PIT-11 (21), PIT-40 (20) - obowiązujące od 1.01.2015  

0 lub pusta – poprzednie wersja dla e-deklaracji: PIT-11(20), PIT-40 (19), IFT1/IFT-1R (10) 

Na dzień udostępnienia programu Ministerstwo Finansów nie udostępniło najnowszych 
schematów do deklaracji IFT-1/1R, dlatego niezależnie  od ustawień zmiennej 
FIR:PIT118B NOWY e-deklaracja IFT-1/1R tworzy się zawsze w wersji 10.  

 

 

Uwaga: e-Deklarację dla PIT-40 należy wykonywać tylko indywidualnie  dla pracownika, 
ponieważ należy uzupełnić  okno parametrów pojawiające się przed wydrukiem.  

1.7.4. Wysyłka e-deklaracji/pobranie UPO z poziomu  programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka  

Uruchomienie programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka i wybranie odpowiedniej firmy 
(kartoteki) spowoduje przekonwertowanie plików z danymi (EDK) do formatu xml (e-deklaracji). 
W programie na zakładce „Do wysłania” będą widoczne gotowe pliki e-deklaracji do wysłania. Z tego 
miejsca możliwa jest wysyłka e-deklaracji: 

 Podpisz i wyślij (podpis kwalifikowany – program zapyta o wybór certyfikatu podpisu)  

 Wyślij bez podpisu (podpis niekwalifikowany – program zapyta o autoryzację danych)  

Natomiast z zakładki „Wysłane - oczekujące” możliwe jest pobranie UPO (Urzędowego 
Potwierdzenia Odbioru). 

1.8. Sporządzenie korekt deklaracji  

W przypadku sporządzania korekty deklaracji w oknie parametrów przed wydrukiem należy zaznaczyć 
parametr „Korekta” oraz zawsze uzupełnić „Przyczynę korekty”.  

1.9. Nowe cechy pracownika na potrzeby e-deklaracji IFT-1/IFT-1R 

Na potrzeby e-deklaracji IFT-1/IFT-1R dodano w programie nowe cechy pracownika, w których 
uzupełniane są dane wymagane na deklaracji wysyłanej drogą elektroniczną.   

 Zagr.kod kraju [Typ – tekst] –  dwuliterowy kod kraju zamieszkania podatnika 

 Zagr.numer_rodzaj [Typ – liczba całkowita] – rodzaj zagranicznego numeru identyfikacyjnego 
stwierdzającego tożsamość – cyfry 1-4, 8,9 o następującym znaczeniu: 

1 -  Numer Identyfikacyjny TIN 

2  -  Numer ubezpieczeniowy 

3  -  Paszport 

4  -  Urzędowy dokument stwierdzający tożsamość 

8  -  Inny rodzaj identyfikacji podatkowej 

9  -  Inny dokument potwierdzający tożsamość 

 Zagr.numer [Typ tekst] – numer zagranicznego dokumentu stwierdzającego tożsamość 

 

W celu przygotowania deklaracji IFT-1/1R wymagane jest uzupełnienie danych:  

 nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj, miejscowość, 
nr domu 

 kod kraju (dane z cechy) 
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 rodzaj i numer identyfikacyjny - dane pobierane z cech. W przypadku, gdy na formularzu pracownika 
uzupełniony jest NIP pracownika w danych identyfikacyjnych, wartości cech są pomijane, a na 
deklarację pobierany jest zawsze jako numer - NIP oraz ustawiany rodzaj - Numer identyfikacyjny 
TIN. 

W związku z dodaniem nowych cech: Zagr.numer_rodzaj, Zagr.numer zlikwidowano parametry przed 
wydrukiem IFT-1/IFT-1R odpytujących o te dane.  

1.10.  Konfiguracja / Kalendarze / Dni wolne / Świąteczne 

Dodano święta ruchome występujące w 2015 roku. Są to: 

 5 kwietnia – Wielkanoc 

 6 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny 

 4 czerwca – Boże Ciało 

1.11.  Wydruki - nowe wzory deklaracji podatkowych PIT 

Udostępniono wydruki deklaracji podatkowych wg wzorów obowiązujących przy rozliczeniu przychodów 
uzyskanych w 2014 roku a składanych po 1 stycznia 2015 roku:   

 PIT-4R(5)  

 PIT-8AR(4) 

 PIT-11(21) 

 PIT-40 (20)  

 IFT-1/1R(11) 

oraz wzory oświadczeń: 

 PIT-2 (4) 

 PIT-12 (6) 

Deklaracje PIT-2, PIT-11, PIT-12, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R i PIT-8AR można wydrukować bezpośrednio 
z programu  (wydruk tekstowy - pełny) lub za pomocą Serwera Wydruków Graficznych (wydruk 
Windows).  

 

Wersja wydruku graficznego (Windows) PIT-11 uzależniona jest od zmiennej lokalnej FIR:PIT118B 
NOWY.  

Jeśli zmienna ta ma wartość: 

1 – drukowany jest PIT-11 (wersja 21)  

0 lub pusta – drukowany jest PIT-11 (wersja 20)  

 

Wersja wydruku graficznego (Windows) PIT-4R i PIT-8AR zależy od ustawienia zmiennej lokalnej  

FIR:PIT_4R_8AR NOWY. Jeśli zmienna ma wartość:  

1 - drukowany jest PIT-4R (wersja 5) / PIT-8AR (wersja 4) 

0 lub pusta – drukowany jest PIT-4R (wersja 4) / PIT-8AR (wersja 3). 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia 
niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1634). 

1.12.  Nowa wersja Serwera Wydruków Graficznych  

Została udostępniona nowa wersja Serwera Wydruków Graficznych. Wersja dostępna jest 
na Indywidualnych Stronach Klienta / Partnera. Przed zainstalowaniem nowej wersji Serwera Wydruków 
Graficznych należy odinstalować dotychczasową wersję programu i zainstalować nową wersję. 

1.13.  Nowa pozycja PIT na deklaracji PIT 8-AR 

Dodano nową pozycję deklaracji PIT 8-AR, w której od 1 stycznia 2015 roku wykazywane są wypłaty 
z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (art.30 ust.1 pkt 14) 
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 PIT8AR.C5 - Kwoty wypłat z ind. konta emeryt. 

Nowa pozycja: 

-  została uwzględniona na miesięcznym raporcie pomocniczym dla deklaracji PIT-8AR 

- będzie wykazywana na deklaracji 8AR obowiązującej za 2015 rok (5 wersja formularza). 

 

1.14. Kody tytułu ubezpieczenia ZUS dla rad nadzorczych 

Dla kodów ubezpieczenia standardowej umowy „Udział w organach”  proponowane są następujące 
ubezpieczenia: 
2240 - tylko zdrowotne 
2241 - obowiązkowe emerytalne, rentowe i zdrowotne  
2242 – obowiązkowe emerytalne i rentowe 

2. Zmieniono 

2.1. Deklaracja ZUS ZSWA – jako przerwy wykazywane są również nieobecności: usprawiedliwiona (151) 
i nieusprawiedliwiona (152). 

2.2. Standardowe umowy  IFT Żegluga morska, IFT Żegluga powietrz - ustawiono nową wartość podatku – 
10%.  

2.3. Deklaracja IFT-1\IFT-1R  (wydruk pełny\wydruk Windows) - kwoty brutto dochodów opodatkowanych 
i nieopodatkowanych wykazywane są na deklaracji IFT w pełnych złotych (po zaokrągleniu). Wyjątek 
stanowią pozycje: IFT-D.3 odsetki i IFT-D.10 przychód art29. 

2.4. Deklaracja IFT-1\IFT-1R w polu 27 oprócz rodzaju identyfikatora drukowany jest kraj wydania 
identyfikatora (kraj z adresu zamieszkania).  

2.5. Rodzina – kod pokrewieństwa - zmieniono opis dla kodu 21 - wnuk albo dziecko obce, dla którego 
ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. 

 

 

 

UWAGA: Comarch ERP Klasyka nie działa na 64 -bitowych systemach operacyjnych 
Windows. 

 

 

Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich 
Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach 
w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. 
http://www.comarch.pl/erp 


