
Nazwa 
kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodze ń i danin publicznych

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.65

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.65-01-01_01_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

Dopuszcza się inne równoważne merytorycznie sformułowania
R.1 Rezultat 1: Umowa o prac ę nr 1/12/2019 dla Dagmary Koreckiej – wydruk

R.1.1 nazwa i nr dokumentu: Umowa o pracę numer UP/2019/12/1 lub UP 1/12/2019 lub 1/12/2019
R.1.2 data zawarcia umowy: 29.11.2019 r.
R.1.3 dane pracodawcy: Sklep Zoologiczny PANKRACY Ewa Rychlik lub Ewa Rychlik
R.1.4 dane pracownika: Dagmara Korecka, zam. Zielona Góra, ul. Stary Rynek 17/8 

R.1.5
rodzaj i czas zawartej umowy: na czas określony od 02.12.2019 r. do 30.06.2020 r. lub na czas określony do 
dnia 30.06.2020 r.

R.1.6 stanowisko/rodzaj umówionej pracy: sprzedawca-kasjer
R.1.7 miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra, ul. Podgórna 22  lub siedziba firmy
R.1.8 wymiar czasu pracy: 1/1 lub pełen etat

R.1.9
składniki wynagrodzenia: 
- podstawa miesięczna/wynagrodzenie zasadnicze 2 500,00 zł
- prowizja 2,5% wartości miesięcznego obrotu ze sprzedaży

R.1.10 dzień/termin rozpoczęcia pracy: 02.12.2019 r.
R.2 Rezultat 2: Lista płac za grudzie ń 2019 r. dla Dagmary Koreckiej – wydruk 

R.2.1 nazwisko i imię pracownika: Korecka Dagmara
R.2.2 podstawa/wynagrodzenie zasadnicze: 2 500,00 zł
R.2.3 prowizja: 150,00 zł

R.2.4

kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego: 
- emerytalne 258,64 zł (65,19 zł i 193,45 zł)
- rentowe 39,75 zł
- chorobowe 64,93 zł

R.2.5 kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne: 177,22 zł i 28,58 zł lub suma 205,80 zł
R.2.6 koszty uzyskania przychodu: 250,00 zł, ulga podatkowa: 43,76 zł
R.2.7 zaliczka na podatek dochodowy: 125,00 zł
R.2.8 kwota do wypłaty: 1 955,88 zł

R.3

Rezultat 3: Polecenie przelewu do Zakładu Ubezpiecz eń Społecznych składek na ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Solidarno ściowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundusz Gwarantowanych Świadcze ń Pracowniczych za grudzie ń 2019 r. – wydruk

R.3.1 nazwa odbiorcy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub ZUS
R.3.2 numer rachunku odbiorcy: 08 6000 0002 0262 1192 9162 5820

R.3.3
kwota przelewu: 1 454,17 zł lub inna wartość będąca sumą składki zdrowotnej właściciela i składek (na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, FP i FS, FGŚP) z listy płac 
zdającego

R.3.4 numer rachunku zleceniodawcy: 26 1130 1222 0030 2046 5620 0001
R.3.5 nazwa zleceniodawcy: Sklep Zoologiczny PANKRACY Ewa Rychlik lub Ewa Rychlik lub PANKRACY
R.3.6 tytułem np. składki
R.3.7 data przelewu: 31-12-2019
R.4 Rezultat 4: ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa za gru dzień 2019 r. – w arkuszu egzaminacyjnym

R.4.1 termin przesyłania deklaracji: 3, identyfikator deklaracji: 01 12 2019

R.4.2
dane identyfikacyjne płatnika składek: NIP 9291625820, REGON 971215190, PESEL 80041826805 (co 
najmniej dwa identyfikatory), nazwisko i imię: Rychlik Ewa 

R.4.3 liczba ubezpieczonych: 2, stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe: 1,67
R.4.4 suma składek na ubezpieczenie emerytalne: 517,28 zł lub wartość wynikająca  z listy płac zdającego

R.4.5 suma składek na ubezpieczenia rentowe: 212,00 zł lub wartość wynikająca z listy płac zdającego
R.4.6 suma składek na ubezpieczenie chorobowe: 64,93 zł lub wartość wynikająca  z listy płac zdającego

R.4.7 suma składek na ubezpieczenie wypadkowe: 44,26 zł lub wartość wynikająca z listy płac zdającego

R.4.8
kwota należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowana przez ubezpieczonych: 548,12 zł lub 
wartość będąca sumą składki właściciela i składki z listy płac zdającego

R.4.9
kwota należnych składek na FP: 64,93 zł lub wartość z listy płac zdającego, 
kwota należnych składek na FGŚP: 2,65 zł lub wartość z listy płac zdającego

R.4.10 data wypełnienia: 31.12.2019 r.
R.5 Rezultat 5: Podatkowa ksi ęga przychodów i rozchodów za grudzie ń 2019 r. – wydruk

Uwaga: Każdy numer dowodu księgowego może być poprzedzony symbolem dowodu.

R.5.1
data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2019-12-03, 358/2019
kontrahent: Hurtownia LEON sp. z o.o., Plac Słowiański 2, Zielona Góra
opis zdarzenia gospodarczego, np. zakup towarów

R.5.2
data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2019-12-10, 189/12/2019
kontrahent: Galeria Handlowa GRYF SA, ul. Chemiczna 10, Zielona Góra
opis zdarzenia gospodarczego, np. czynsz za lokal sklepowy

R.5.3
data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2019-12-31, 1/12/2019
opis zdarzenia gospodarczego, np. sprzedaż towarów

R.5.4
data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2019-12-31, 1/12/2019
opis zdarzenia gospodarczego, np. składki ZUS za grudzień obciażające pracodawcę
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R.5.5
data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2019-12-31, 1/12/2019 lub 2019/12/1 lub numer LP/DW nadany 
przez zdającego
opis zdarzenia gospodarczego, np. wynagrodzenie za grudzień

R.5.6 Wartość sprzedanych towarów i usług (Kol.7): 6 000,00 zł
R.5.7 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu (Kol.10): 2 200,00 zł

R.5.8
Wynagrodzenia w gotówce i w naturze (Kol.12): 2 650,00 zł lub kwota wynagrodzenia brutto z listy płac 
zdającego

R.5.9 Pozostałe wydatki (Kol.13): 1 400,00 zł i 542,73 zł
R.5.10 Kol. 10 lub Kol. 15 remanent na dzień: 2019-12-31 kwota: 230,00 zł

R.6
Rezultat 6: Rejestr zakupów VAT i rejestr sprzeda ży VAT za grudzie ń 2019 r. – wydruki szczegółowe 
zawieraj ące dane identyfikacyjne kontrahentów
Uwaga: Każdy numer dowodu księgowego może być poprzedzony symbolem dowodu. 
(W programie Symfonia rezultat ma nazwę Zakup VAT i Sprzedaż VAT).

R.6.1
Rejestr zakupów VAT zawiera: 
datę zakończenia dostawy/wystawienia/wpisu: 2019-12-03, numer dokumentu: 358/2019,
dane kontrahenta: Hurtownia LEON sp. z o.o., Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, NIP 9290005392

R.6.2 Rejestr zakupów VAT zawiera wartość netto: 2 200,00 zł  i VAT: 371,00 zł

R.6.3
Rejestr zakupów VAT zawiera: 
datę zakończenia dostawy/wystawienia/wpisu: 2019-12-10, numer dokumentu: 189/12/2019
dane kontrahenta: Galeria Handlowa GRYF SA, ul. Chemiczna 10, 65-713 Zielona Góra, NIP 9290113584

R.6.4 Rejestr zakupów VAT zawiera wartość netto: 1 400,00 zł  i VAT: 322,00 zł

R.6.5
Rejestr sprzedaży VAT zawiera: 
datę zakończenia dostawy/wystawienia: 2019-12-31, numer dokumentu/dowodu: 1/12/2019

R.6.6 Rejestr sprzedaży VAT zawiera wartość netto (23%): 4 436,00 zł, VAT 23% 1 020,28 zł
R.6.7 Rejestr sprzedaży VAT zawiera wartość netto (8%): 1 564,00 zł, VAT 8% 125,12 zł
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