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Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 31.01. 
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 30.09. 

Zmiany dotyczące nowych przepisów o przekroczeniu progu podatkowego muszą być wykonane 
indywidualnie dla każdego użytkownika systemu EKSPERT. Dlatego, jeśli ta sytuacja może wystąpić  
u Państwa, prosimy o składanie zamówień na co najmniej miesiąc wcześniej od terminu 
potencjalnego przekroczenia progu. Zmiany te zostaną wykonane w ramach aktualizacji systemu na 
rok 2021. 

Zmiany dotyczące liczenia składek na PPK muszą być wykonane indywidualnie dla każdego 
użytkownika systemu EKSPERT. Dlatego prosimy o składanie zamówień na co najmniej miesiąc 
wcześniej od terminu pierwszego liczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem tych składek. Zmiany te 
zostaną wykonane w ramach aktualizacji systemu na rok 2021. 

 

► Uwaga: Przypominamy, że przed każdą instalacją nowej wersji należy wykonać kopię 
istniejącego systemu. 

1. Moduł ZASIŁKI 

• Poprawa dopełniania podstawy chorobowego w przypadku ręcznego zaznaczania miesięcy 
dopełnianych w edycji chorobowego (dotyczy składników wyłączanych z dopełniania). 

2. Moduł POMOST 

• Poprawa wiersza z nazwami kolumn w pliku dotyczącym przesyłu składek PPK do PKO Finat. 

• Podczas tworzenia RCA dodano okno: „Wybierz miesiąc archiwum dla składek PPK zakładu”. 

• Rozszerzenie możliwości używania kombinacji klawiszy Lewy <ALT>+<W> (do tej pory 
działała tylko, gdy pracownik miał status  „R”): 
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- pozwala na zmianę daty wznowienia w przypadku, gdy pracownik już ma status „W”  
i datę wznowienia, 

- w przypadku, gdy pracownik po raz pierwszy został zgłoszony do instytucji 
zarządzającej PPK w inny sposób, poza programem EKSPERT, można pracownikowi 
(bez danych) ustawić klawiszem insert status na „Z”, a następnie poprzez klawisze 
<ALT>+<W> wpisać datę zgłoszenia. Przy zapisie status zmieni się na „W”. W tym 
wypadku nie generujemy już dla tego pracownika  pliku zaczytywanego w systemie 
zarządcy PPK. 

3. Moduł DEKLARACJE 

• Informacja PIT-11 wzór 26 wraz z nowymi algorytmami podatkowymi dla tego wzoru (do 
odczytu z plików). 

 

► Uwaga: Wzór nr 27 informacji PIT-11 zostanie wystawiony w kolejnej pełnej wersji 
programu, gdyż obowiązuje dla przychodów od 2021 roku. 

 

• Deklaracja PIT-4R wzór 10. 

• Deklaracja PIT-4R wzór 11 (na razie wydruk, gdyż datą obowiązywania e-deklaracji na stronie 
Ministerstwa Finansów jest 20.01.2021). 

• Deklaracja PIT-8AR wzór 9. 
• Deklaracja PIT-8AR wzór 10 (na razie wydruk, gdyż datą obowiązywania e-deklaracji na 

stronie Ministerstwa Finansów jest 22.01.2021). 

► 
Uwaga: Zaznaczenie informacji dodatkowych związanych z przesunięciem terminu 
zapłaty zaliczki na podatek (dla PIT-4R) lub podatku ryczałtowego (dla PIT-8AR)  
z powodu COVID-19 jest udostępnione w oknie „Parametry / Informacja dod.COVID 
PIT-4R i 8AR”. 

 

4. Moduł INSTALATOR 

• Dodanie funkcji „czy PPK” pozwalającej zdefiniować automatyczne liczenie składek PPK 
pracownikom zgłoszonym do PPK (ze statusem „W” w module Pomost). 
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