Przykład – obsługa weryfkaaji utraty doahodu po 3 miesiąaaah dla:
Amazis02 – 4.17a
Izyda – 1.10a
Nemezis – 4.11a
KALKULACJA DOCHODÓW – UTRATA

I. Obsługa na Wniosku
II. Obsługa na Liśaie Wniosków
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I. Obsługa na Wniosku
Na dotyahazasowej wersji naszyah programów podazas wprowadzania utraty
doahodu mieli Państwo możliwość dodać datę kiedy ta utrata powstała. Po wybraniu
jako powód utraty pozyaji związanej z utratą zatrudnienia lub wyrejestrowaniem
pozarolniazej działalnośai gospodarazej pojawiało się okno do wprowadzenia
odpowiedniej daty.

Dodatkowo mieli Państwo możliwość zaznaazyć haazyk w sytuaaji gdy osoba została
zweryfkowana i z okresu składkowego (ZUS lub CEIDG wynikało, że wróaiła do
zatrudnienia):

W nowyah wersjaah naszyah programów wspomniany haazyk zostaje zastąpiony
przez listę rozwijalną, na której w wygodny sposób będą Państwo mogli oznaazyć
aktualny stan weryfkaaji utraty doahodu konkretnej osoby. Nowa wersja programu
pozyaję na liśaie ustawi „dziedziaząa” ustawienie wg. waześniejszego oznaazenia.
Jeżeli haazyk waześniej nie był zaznaazony:

Jeżeli haazyk waześniej był zaznaazony:

II. Obsługa na Liśaie Wniosków
Ponieważ, zgodnie z aktualnym stanem prawnym maaie Państwo obowiązek
dokonywać weryfkaaji osób zgłaszająayah utratę (po upływie 3 miesięay od daty
utraty) dodajemy Państwu nową funkaję umożliwiająaą wykonanie listy osób które
należy zweryfkować. Dodatkowo z poziomu nowej listy będzie możliwość wysyłki
zapytania do odpowiedniej usługi Emp@tia tj. usługi ZUS lub usługi CEIDG. Do której
usługi zostanie wysłane zapytanie będzie zależne od powodu utraty oznaazonego w
obrębie wniosku. Jeżeli wybrana zostanie pozyaja związana z utratą zatrudnienia
program wyśle zapytanie do ZUS, jeżeli z zakońazeniem działalnośai program wyśle
zapytanie do CEIDG.
Wysyłkę zapytania zleaiaie Państwo z poziomu wspomnianej listy wniosków
przyaiskiem:

Po wybraniu przyaisku program poprosi o potwierdzenie wysyłki:

i poinformuje o jej zakońazeniu:

Uwaga !
Podazas wysyłki zapytań na komputerze pełniąaym rolę serwera dla systemu
Emp@tia musi praaować aplikaaja Empatia – Transmisja komunikatów.

Listę wykonaaie Państwo wahodząa w głównym oknie programu w zakładkę WNIOSKI
– LISTA WNIOSKÓW lub przy pomoay odpowiedniego klawisza skrótu:

W oknie Listy Wniosków bardzo ważnym będzie ustawienie odpowiedniah
parametrów tj. odznaazenia zakresu dat (tak, aby program zweryfkował ewentualną
datę utraty na wszystkiah wnioskaah) oraz wybranie odpowiedniego statusu z nowej
listy rozwijalnej (takiej samej listy jak ta znajdująaa się w obrębie wniosku):

Ustawienie kryteriów wyszukiwania w taki sposób pozwoli odszukać te
wnioski/osoby które należy zweryfkować. Po wysłaniu zapytania do systemu
Emp@tia i dokonaniu analizy odpowiedzi systemu ZUS/CEIDG należy odpowiednio
ustawić status w obrębie wniosku.

Uwaga !
Status na wniosku tj. deayzja o zastosowaniu lub deayzja o niestosowaniu przepisów
art 7. ust. 3a. ustawiamy zakładająa zdarzenie zmiany deayzji i odpowiednio
modyfkująa listę rozwijalną w obrębie wniosku. Gdy na wniosku ustawiaie Państwo
odpowiednią pozyaję, podazas kolejno wykonywanyah list osób do weryfkaaji osoba
nie będzie już wyszukiwana.

Jeżeli wybrana zostanie pozyaja:

To doahód nie będzie zmniejszony o wprowadzoną wartość utraty.
Jeżeli wybrana zostanie pozyaja:

To doahód będzie pomniejszany o wysokość utraty.
Okno Listy Wniosków możeaie Państwo oazywiśaie wykorzystywać również do innyah
aelów, w podobny sposób jak miało to miejsae do tej pory. Można np. wyszukać
wnioski z wybranego okresu, dla wybranego praaownika gdzie podjęto deayzję o
stosowaniu przepisu.

Uwaga !
Po zmianie kryteriów wyszukiwania, zawsze należy wybrać przyaisk ‘Odśwież’ aby
przeładować listę wyświetlanyah danyah.

