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Payroll

SAP algu modulis
Latvijai.
Zalaris piedāvā pēc SAP vadlīnijām izstrādātu un
sertificētu SAP algas aprēķina un personāla
pārvaldības risinājumu Latvijai.

$

Algas aprēķins

SAP algas aprēķina modulis nodrošina pilnu algas aprēķina
procesu un atskaites, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām.

Pamatdati un to aktualizācija
Algas aprēķins izmanto nepieciešamos darbinieku pamatdatus
no SAP ERP HCM datu bāzes. SAP ERP sistēmā vai pašapkalpošanās portālā reģistrētais darba laiks automātiski tiek
iekļauts algas aprēķina procesā, kurā tiek aprēķināta samaksa
par darba vai prombūtnes laiku. Tiek nodrošināta automātiska
neizmantoto atvaļi-nājuma dienu uzskaite un izlietojums,
ņemot vērā darbiniekam noteikto atvaļinājuma periodu.

Pielāgojami aprēķini
Algas aprēķina moduļa konﬁgurācija sniedz iespēju veidot
dažādus aprēķinus samaksas un ieturējumu veidiem,
atbilstoši uzņēmuma nolikumam. Risinājums nodrošina valsts
speciﬁskos aprēķinus, ieskaitot darba devēja sociālos
maksājumus un riska nodevu. Algas aprēķina rezultāts
automātiski veido grāmatojumu dokumentus ﬁnanšu
virsgrāmatā un vadības grāmatvedībā.

Atskaites un pārskati
Risinājums nodrošina šādas atskaites:
Ziņas par darba ņēmējiem
Darba devēja ziņojums par VSAOI maksājumiem
un iedzīvotāju ienākuma nodokli
EPaziņojums par ﬁziskai personai izmaksātajām summām
E
Paziņojums par ﬁziskai personai izmaksātajām summām
(kopsavilkums)

Pārskats par nerezidenta ienākumiem
Statistikas pārskats «Darbs-2»
Personas konts
Pārskats par neizmantoto atvaļinājuma dienu
skaitu un atvaļinājuma rezerves aprēķins
Algu izmaksas pārskats
Algu lapiņas

HR Management
Zalaris has developed additional data storage possibility to
meet the speciﬁc needs for Latvia:
For job contracts, issued personnel directives
F
For personal tax information – personal income tax and
social insurance tax
For the acts and documents about garnishments and
deductions, according to the Civil Law

Savietojamība
Ir nodrošināta iespēja nepieciešamās atskaites iesniegt
elektroniskā formātā atbilstoši VID noteiktajām prasībām
EDS. Risinājums nodrošina algas maksājumu integrāciju ar
banku (elektroniskais formāts ISO20022). Kā arī, tiek
nodrošināta automātiska elektronisko slimības lapu apstrāde
no EDS faila.
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