System Kadrowo-Płacowy miniEKSPERT

SYSTEM miniEKSPERT
WERSJA 25.02
Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 25.02.
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
internetowej po wersji 25.01.

►

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

1. Moduł Płace
(algorytmy wersja 25b)
•

►
•
•
•

Zdefiniowanie wyliczania ryczałtu dla samochodu służbowego używanego do celów
prywatnych w następujących wariantach:
- automatyczne wyliczenie kwoty ryczałtu – należy wprowadzić kwoty 250,00 i 400,00
do parametrów systemowych oraz parametr pracownika do danych wejściowych
”sam.sł.<1,6 ”=1 lub ”sam.sł.>1,6 ”=1,
- wprowadzenie do danych wejściowych kwoty ryczałtu, która ma być oskładkowana
i opodatkowana,
- wyliczenie kwoty ryczałtu za dni używania go do celów prywatnych (jeśli nie jest
to pełny miesiąc) z automatycznie wyliczonej kwoty lub wprowadzonej ręcznie –
należy wprowadzić dodatkowo do danych wejściowych parametr pracownika
„dni.sam.słż”,
- wyliczenie ryczałtu bez składek społecznych i zdrowotnych (jeśli tak stanowi układ
zbiorowy lub inne przepisy) – należy wtedy wprowadzić parametr pracownika
„!sk.sam.sł.”=1
Uwaga: Aby wyliczenia zadziałały prawidłowo należy pamiętać o wprowadzaniu dni
kalendarzowych do parametrów systemowych odpowiednio w każdym miesiącu
obliczeniowym (problem z dzieleniem przez 30 w miesiącach, które mają inną liczbę
dni kalendarzowych).
Dodanie możliwości nie liczenia składek emer/rent dla listy RN – należy wprowadzić wartość 1
do parametru pracownika „!sk.e/r RN”.
Zdefiniowanie nowego składnika płacowego ‘przychód na PIT-8C’ i podłączenie go do
algorytmów podatkowych PIT-8C.
Zdefiniowanie wskaźnika wliczenia zasiłku ZUS zlecenia do podstawy podatku umowy
zlecenia ( „zas_zl_p11” ) – jeśli wskaźnik ten będzie wprowadzony z wartością 1, a umowa
zlecenie wyliczana jest w module Płace, to wyliczy się dana „zasZUSzlp11” i zasiłek ten
zostanie uwzględniony na deklaracji podatkowej PIT-11. W przypadku braku wskaźnika
wyliczy się dana „zasZUSzlp8c” i zasiłek powinien być wydrukowany na deklaracji PIT-8C.
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2. Moduł DEKLARACJE
•

Wprowadzenie nowej deklaracji podatkowej PIT-8C (wzór 7) – do wydruku w oryginałach oraz
do pliku XML (plik do importu do programu bcEDEK) w wydrukach komputerowych.

►

Uwaga 1: Po odczytaniu pliku ‘pit8crb’ lub ‘pit8crp’ na deklaracji PIT-8C podłączone
są automatycznie 2 dane – zasiłek chorobowy z umowy zlecenia („zasZUSzlp8c”)
i przychód na PIT-8C.

►

Uwaga 2: Do algorytmów podatkowych dla PIT-11 podłączony został zasiłek ZUS dla
zlecenia jeśli został on wliczony do podstawy podatku w czasie liczenia umowy
zlecenia.

3. Moduł UMOWY ZLECENIA
•

Zdefiniowanie na umowie zleceniu pracownika obcego wskaźnika wliczenia zasiłku ZUS
zlecenia do podstawy podatku umowy zlecenia ( „chZUS_pit11” ). Wtedy, po przepisaniu do
modułu Płace i obliczeniu zleceniobiorcy w archiwum zapisze się dana „zasZUSzlp11”
i wydrukuje na deklaracji PIT-11. Jeśli parametr ten będzie miał wartość 0 - wyliczy się dana
„zasZUSzlp8c” i zasiłek powinien być wydrukowany na deklaracji PIT-8C.
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