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SYSTEM EKSPERT XBASE
WERSJA 31.04
Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT XBASE oznaczoną numerem
31.04. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
internetowej po wersji 31.01.
Zmiany dotyczące nowych przepisów o przekroczeniu progu podatkowego muszą być wykonane
indywidualnie dla każdego użytkownika systemu EKSPERT XBASE. 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 XBASE. 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.

►
1.

Moduł ZASIŁKI
•

2.

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

Poprawa obsługi wskazywania miesięcy do podstawy.

Moduł POMOST
•

Utworzenie nowej opcji w menu Narzędzia / Przesył / Danych do PPK /
Parametry zawierającej parametry dotyczące tworzenia plików dla instytucji zarządzających
PPK:
-

Katalog plików PPK (opcja przeniesiona z Narzędzia / Parametry programu),

-

Parametr "Czy przesyłać numer pracownika?" (jeżeli pracownik został zarejestrowany
w instytucji zarządzającej PPK bez numeru z systemu EKSPERT).
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•

3.

Dodanie możliwości wyboru pracowników poprzez generator dla opcji tworzenia plików PPK.
Pozwala to na wybór pojedynczych osób, bądź też grupy osób np. z danego działu.

Moduł DEKLARACJE
•

Poprawa drukowania PIT-11 dla pracownika poniżej 26 lat – nie drukowała się informacja jeśli
nie zostało zaznaczone „TAK” w pytaniu „Czy tworzyć deklarację dla zerowych kwot?”.

• Dodanie możliwości tworzenia plików XML dla deklaracji PIT-4R wzór 11 (wg MF obowiązuje
od 20.01.2021r.).

• Dodanie możliwości tworzenia plików XML dla deklaracji PIT-8AR wzór 10 (wg MF obowiązuje
od 22.01.2021r.).

• Zmiana algorytmów podatkowych PIT-11 dla pracowników powyżej 26 lat – przeniesienie
zasiłków opodatkowanych ZUS do pozycji 8.Inne źródła.

• Przebudowanie obsługi deklaracji podatkowych (PIT):
-

Odczyt: pozwala na wybór do odczytu pliku algorytmu z przeglądarki pokazującej
tylko pliki dla wzoru formularza wybranego z menu. Naciśnięcie klawisza <F3>
w trakcie przeglądania pozwala przejść na wybór wszystkich zapisanych plików.
Klawisz <F8> pozwala na otwarcie wybranego pliku algorytmu i zapisanie go pod
nową nazwą z jednoczesnym określeniem którego wzoru dotyczy,

-

Zapis: zapisuje plik jako algorytm dla wybranego wzorca danego formularza
deklaracji,

-

Aktualne algorytmy podatkowe 2021: wyświetlanie informacji o odczytanym pliku
algorytmu oraz zabezpieczenie przed wybraniem formularza PIT nie pasującego do
odczytanego pliku,

-

Wydruki: zabezpieczenie przed wykonaniem oryginału lub też pliku XML dla
formularza różnego od odczytanego algorytmu.

• Dodanie obsługi deklaracji PIT-11 (wzór 27).
• Dodanie obsługi deklaracji PIT-4R (wzór 12) (bez XML`a – brak danych z MF).
• Dodanie obsługi deklaracji PIT-8AR (wzór 11) (bez XML`a – brak danych z MF).
• Zmiana obsługi aktualnych algorytmów tak, aby dotyczyły przychodów za 2021r.
• Zmiana obsługi opcji Parametry / Inf.dot.COVID-19 (PIT4R, PIT8AR):
-

4.

dodanie wyboru roku, dla którego wskazujemy miesiące, w których skorzystano
z tarczy ze względu na COVID19,
zapamiętywanie (począwszy od roku 2021) zaznaczonych miesięcy oddzielnie dla
każdego przedsiębiorstwa.

Moduł KADRY
• Poprawa błędu występującego podczas zbiorowego kasowania dni (klawisz <F8>) w edycji
ewidencji dziennej czasu pracy pracownika.

• Poprawa kasowania ewidencji czasu pracy – po odpowiedzi "TAK" na pytanie "Czy usunąć
również pozycje z ręcznie dopisanymi godzinami?" usuwały się też nieobecności.

•

Zmiana ograniczenia liczenia lat do jubileuszu z 50 lat na 95.
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5.

Moduł ARKUSZ
•

Zmiana: „Nazwa strony” na „Numer strony” – strony arkusza powinny być numerowane tak jak
listy główne w module Płace.
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