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SYSTEM miniEKSPERT  
WERSJA 24.04 

 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 24.04. 
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 24.01. 

1. Moduł PŁACE  
(algorytmy wersja 24b) 

• Zdefiniowanie osobnej danej sumarycznej do składki zdrowotnej osoby współpracującej (jako 
składki zdrowotnej płatnika). 

• Dodanie do podstawy składek emerytalno/rentowych budżetu państwa nowych rodzajów 
zasiłków (dodatkowy macierzyński, rodzicielski i ojcowski). 

• Dodanie obniżki brutta z praw autorskich umowy o pracę za chorobowe i inne nieobecności. 
 
Pozostałe zmiany: 
• Dodanie możliwości edycji nazwy zestawień (imiennych i sumarycznych) oraz list 

dodatkowych przy pomocy klawisza F4. 
• Poprawa księgowania do systemu FIRMA. 

2. Moduł DEKLARACJE 

• Usunięcie sprawdzania danych adresowych płatnika. 
• Usunięcie pytania o zatwierdzenie błędnego numeru NIP w przypadku nie wprowadzania go 

u podatnika. 

3. Moduł POMOST 

• Dodanie osobnej pozycji z podłączoną składką zdrowotna płatnika na deklarację RCA i RZA 
(np. składka zdrowotna osoby współpracującej). 

• Zmiana formatu przesyłu danych do programu Płatnik z pliku „kedu” na 3 osobne pliki „xml”  
dla deklaracji RCA, RZA i RSA (RCA.XML, RZA.XML, RSA.XML). 

• Przywrócenie przesyłania pustych pól dla dni i wartości zasiłku na deklarację RSA  
w przypadku firm nie wyliczających zasiłków ZUS. 

 

► 
Uwaga 1: W parametrach programu został dodany nowy parametr „Czy plik  
w formacie XML?”, który po instalacji ustawia si ę domy ślnie na „Tak” . W przypadku 
jakichkolwiek problemów z wygenerowaniem plików XML  można wróci ć do pliku 
KEDU przestawiaj ąc ten parametr na „Nie” i, jak w wersjach poprzedni ch, 
wprowadzaj ąc nazw ę pliku. 
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► 
Uwaga 2: W kroku 3/6 importu danych w programie Pła tnik nale ży teraz wskaza ć 
(pod świetli ć) wszystkie wygenerowane pliki jednocze śnie (np. DRA.XML, RCA.XML, 
RZA.XML i RSA.XML). 

4. Moduł UMOWY ZLECENIA 

• Dodanie drukowania składki FP i FGŚP na wydrukach umowy zlecenia pracowników obcych. 
• Dodanie kolumn składek, kosztów uzyskania, podatku i in. do drukowania na wykazach dla 

umów zlecenia i o dzieło (na klawisz F6 w okienku Wydruki / Rozliczenia lub Zestawienie). 
 


