System Kadrowo-Płacowy miniEKSPERT

SYSTEM miniEKSPERT
WERSJA 30.03
Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 30.03.
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
internetowej po wersji 30.01.

►

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

1. Moduł PŁACE
(algorytmy wersja 30a)
•

►

Zdefiniowanie wyliczania zaliczki na podatek z wynagrodzenia umowy o pracę w miesiącu
przekroczenia progu podatkowego z dwóch podstaw – do kwoty progu wg procentu I skali,
powyżej - wg procentu II skali.
Uwaga: System miniEkspert nie ma możliwości automatycznego kontrolowania
przekroczenia progu podatkowego na listach dodatkowych w trakcie miesiąca.
Z tego powodu należy w przypadku przekroczenia, w zależności od rodzaju listy,
wprowadzić podstawy podatku wyliczone ręcznie:
- lista dodatkowa ze składkami ZUS – „P.pdt.lds_I” (Podst.pdt ldod.oskł. wg I
skali) dla 17% podatku oraz „P.pdt.ldsII” (Podst.pdt ldod.oskł. wg II skali) dla
32% podatku,
- lista dodatkowa z podatkiem - „P.pdt.ldo_I” (Podst.pdt ldod.opod. wg I skali)
dla 17% podatku oraz „P.pdt.ldoII” (Podst.pdt ldod.opod. wg II skali) dla 32%
podatku
- lista dodatkowa z Funduszu Socjalnego - „P.pdt.FS_I” (Podst.pdt Fun.Socj.
wg I skali) dla 17% podatku oraz „P.pdt.FS_II” (Podst.pdt Fun.Socj. wg II
skali) dla 32% podatku
- lista dodatkowa ryczałt samochodowy - „P.pdt.rsm_I” (Podst.pdt rycz.sam.ld
wg I skali) dla 17% podatku oraz „P.pdt.rsmII” (Podst.pdt rycz.sam.ld wg II
skali) dla 32% podatku
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2. Moduł DEKLARACJE
•

Deklaracja PIT-2 wzór 6 (wydruk oryginału).

•

Aktywowanie drukowania deklaracji miesięcznej do rozliczenia podatku DW (pit4) wg nowych
ustawień w algorytmach podatkowych (należy odczytać plik dotyczący PIT-4R).

3. Moduł POMOST
•

Rozbudowa opcji dotyczącej PPK:
-

zmiana sposobu wybierania formatu tworzonego pliku dla Instytucji zarządzającej
PPK. Do tej pory do wyboru była Instytucja Finansowa zarządzającą PPK, teraz do
wyboru są Agenci Transferowi obsługujący daną instytucję. Obecnie jest czterech
Agentów Transferowych (Moventum, Pekao Financial Service, ProService Finteco,
PKO Finat ) i przy każdym z nich widać wykaz Instytucji Finansowych. Wersja 30.03
obsługuje formaty trzech pierwszych, PKO Finat jest w przygotowaniu.

-

dodanie wyświetlanie informacji dotyczących dat zgłoszenia i rezygnacji oraz
procentów składek na PPK i kwot tych składek w przeglądzie w opcji Zgłoszenie /
Rezygnacja. Przy pomocy kombinacji klawiszów Alt-M można zmienić miesiąc, dla
którego są wyświetlane dane z ostatnich dwóch wierszy znajdujących się w ramce
u dołu ekranu. Wyświetlane daty zgłoszenia (data rejestracji lub też kolejnego
wznowienia udziału w PPK) oraz rezygnacji (ostatnia data zgłoszenia rezygnacji
z opłacania składek do PPK), są niezależne od wskazanego miesiąca.

• Poprawa przesyłu zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego na deklarację RSA
(kwota była podwojona).

►
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Uwaga: Zaleca się, aby w słowniku „Zasiłki” w polu „Kod ZUS” były wprowadzone
prawidłowe kody dla zasiłków chorobowych w postaci „kod zasiłku;kod
wyrównania”.
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