System Kadrowo-Płacowy miniEKSPERT

SYSTEM miniEKSPERT
WERSJA 32.06
Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 32.06.
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
internetowej po wersji 32.01.

►

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

1. Cały SYSTEM
•

Zmiana w generatorze wydruków umożliwiająca obsługę do 9999 składników kolumn. Do tej
pory prawidłowo generator obsługiwał do 999 składników. Powyżej tej liczby, podczas zapisu
do pliku, składniki występujące w selekcji, a mające kody powyżej 999 były błędnie kodowane
(***). Od aktualnej wersji kodowanie tych składników przeprowadza się na 4-rech znakach.
Podczas odczytywania starych plików może wystąpić komunikat:
„Odczytane zestawienie wymaga poprawienia ustawień dotyczących selekcji !!!”
W tym przypadku, po odczytaniu pliku, należy wejść do opcji Selekcja i ponownie ustawić
warunki selekcji dla tego zestawienia. Następnie zapisać plik na nowo. Jeżeli nie nadpiszemy
starego pliku, podczas jego odczytywania zawsze będzie pojawiać się komunikat i będzie
trzeba ponownie ustawić warunki selekcji.

2. Moduł PŁACE
•

W opcji Księgowanie:


zamiana Wprowadzania dnia księgowania na Wprowadzanie daty księgowania, co
umożliwi księgowanie w innym miesiącu niż wybrany miesiąc archiwum danych do
księgowania.



dodanie 2 nowych zestawień imiennych, które umożliwiają oddzielne księgowanie
składek społecznych z działalności gospodarczej (potrzebnych przy do obliczenia
składki zdrowotnej), i składek na FP:
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►

o

Ks. skł.FP dz.g – Zestawienie składek FP z dział. gosp. do księgowania
wg Sl1,

o

Ks. skł.sp.dz.g – Zestawienie składek społ. dział. gosp. do księgowania
wg Sl1.

Uwaga: Moduł Księga w programie FIRMA powinien być w wersji nie starszej, niż
32.02 i należy zainstalować uzupełnienie do algorytmów 32f.

(algorytmy wersja 32a-j)
• Poprawa liczenia podatku z zasiłków ZUS dla pracowników poniżej 26 lat (nie wyliczał się).
• Dodanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego (do wysokości świadczenia rodzicielskiego), do
podstawy składek emeryt/rentowych z budżetu państwa.

• Zmiany dotyczące rozporządzenia z dnia 07.01.2022:


parametr systemowy "Nie uwzględn. rozporządz z dn.07.01.22" - po wprowadzeniu
wartości 1 program będzie liczył podatek dochodowy bez porównywania do podatku
z 2021 roku,



parametr pracownika "!rozp.7.01" - wprowadzeniu wartości 1 w danych wejściowych
pracownika program będzie liczył podatek dochodowy bez porównywania do podatku
z 2021 roku tylko dla tego pracownika,



przywrócenie liczenia korekty podatku w miesiącu
rozporządzenia i wystąpienia którejś z list dodatkowych,



zdefiniowanie różnicy podatku wyliczonego według przepisów z 2021r i według
Polskiego Ładu w celu potrącenia niższej wartości zaliczki na podatek (różnica jest
wyliczana na każdej liście osobno).

w przypadku

stosowania

• Zdefiniowanie parametru systemowego "Obniżać skł.zdr. bez pdt z zas.ZUS" wprowadzenie
wartości 1 spowoduje porównywanie składki zdrowotnej do podatku obliczonego tylko
z wynagrodzenia (bez zasiłków ZUS).

• Poprawa liczenia kosztów uzyskania umowy zlecenia pracowników własnych w Płacach.
• Poprawa liczenia umowy zlecenia pracowników własnych w Płacach.
• Poprawa liczenia podatku z zasiłków ZUS dla pracowników poniżej 26 lat.
• Dodanie korekty podatku do sumy podatków z wypłaty i do US.
• Poprawa liczenia przychodu zwolnionego z podatku i składek społecznych z tego przychodu
dla pracowników poniżej 26 lat oraz takich, którzy złożyli oświadczenie PIT-0 dla umów zleceń
pracowników własnych i obcych.

• Zdefiniowanie sumy składek zdrowotnych odliczanych z wszystkich wypłat w celu wydruku ich
na wzorze nr 28 informacji Pit-11.

• Zdefiniowanie indywidualnego procentu składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej
(Parametr Pracownika „%zdr.ind.dg”).

• Poprawa obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku należnego (liczonego
wg przepisów z zeszłego roku), dla pracowników poniżej 26 lat (w tym uczniów).

• Dodanie możliwości obniżenia podstawy podatku o dowolną kwotę „obn.pod.pdt” (kategoria
Potrącenia).
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3. Moduł DEKLARACJE
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•

Dodanie obsługi deklaracji PIT-11(28), PIT-8AR(12) i PIT-2(8).

•

Dodanie obsługi nowej wersji schematu XML dla deklaracji PIT-4R(12) obowiązującego od
30.04.2022r.

4. Moduł POMOST
• Likwidacja komunikatu o braku danej: „Symbol państwa do korespondencji” pojawiającego się
podczas wykonywania ZUA. Dana ta nie musi być zawsze wypełniana.

• Poprawa tworzenia ZUS ZCNA. Błąd polegał na zwieszaniu się programu przy tworzeniu
dokumentu zgłoszeniowego dla większej liczby członków rodziny.

• Dodanie nowych kodów terminu przesyłania deklaracji ZUS:
-

5 - dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy i funkcjonariuszy,

-

6 - dla deklaracji składanych do 20 dnia miesiąca.

• Odblokowanie możliwości przesyłu formularza RZA, gdyż program Płatnik ZUS w trakcie
importu konwertuje RZA na RCA.

5. Moduł ZASIŁKI
•

Dodanie sprawdzania poprawności daty otrzymania L4 i daty dostarczenia L4.

SOFT EKSPERT Sp. z o.o.

Strona − 3

