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SYSTEM EKSPERT XBASE
WERSJA 31.06
Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT XBASE oznaczoną numerem
31.06. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
internetowej po wersji 31.04.
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.

►
1.

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

Moduł POMOST
•

Uwzględnienie przesunięcia składek PPK zakładu na miesiąc ich wpłaty przy przesyle na
deklarację RCA – jeśli wprowadzony jest parametr „PPKprz_popm”, to składki te prześlą się
na RCA w następnym miesiącu względem ich obliczenia przy wypłacie.

•

Zmiany formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA ze względu na wprowadzenie w nich pola
zawierającego kod wykonywanego zawodu. Kody te należy uzupełnić w słowniku „Kod
zawodu” w polu „kod ZUS”.

•

Zmiana formularza ZUS ZWUA ze względu na wprowadzenie w nim nowych pól: kodu
rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy, kodu podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia
stosunku pracy, wyjaśnienia podstawy prawnej dla kodu 550 oraz zaznaczenie z czyjej
inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Dane te trzeba zdefiniować – patrz Moduł
KADRY.

•

Przejście na tworzenie formularzy zgłoszeniowych ubezpieczonego w formacie XML. Dotyczy
to deklaracji ZUA, ZZA, ZIUA i ZWUA.
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►
2.

3.

Uwaga: Deklaracja ZUS ZCNA w tym formacie zostanie dodana w kolejnej wersji. Na
razie można ją przesyłać do Płatnika ZUS w formacie KDU.

Moduł DEKLARACJE
•

Dodanie możliwości utworzenia plików XML dla deklaracji PIT-4R wzór 12
obowiązuje od 17.04.2021r.).

•

Dodanie możliwości utworzenia plików XML dla deklaracji PIT-8AR wzór 11 (wg MF
obowiązuje od 17.04.2021r.).

(wg MF

Moduł KADRY
• Ze względu na zmiany w deklaracji ZUS ZWUA potrzebne jest zdefiniowanie danych
kadrowych do ich obsługi (dane kadrowe jednokrotne słownikowe oprócz wyjaśnienia) i dodać
je do zestawu „Wyrejestrowanie”:
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-

kod rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy – jeśli jest już dana kadrowa „Sposób
rozwiązania stosunku pracy”, to wystarczy w słowniku „Sp.rozw.umowy” uzupełnić
kod w polu „kod ZUS”, jeśli nie – to należy najpierw utworzyć ten słownik jako słownik
swobodny, uzupełnić jego pozycje i wybrać go przy definicji danej kadrowej),

-

kod podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy (należy zdefiniować
słownik swobodny „Kod pod.prawn.” i uzupełnić go, a kod wprowadzić w polu „kod
ZUS”),

-

wyjaśnienia podstawy prawnej dla kodu 550 – pole do wprowadzenia tekstu (np. C70),

-

zaznaczenie z czyjej inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy (należy
zdefiniować słownik swobodny o nazwie np. „Inicjatywa zwol” i wprowadzić w nim 2
pozycje - pracownik i pracodawca, a kod wprowadzić w polu „kod ZUS” odpowiednio
1 i 2).
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