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SYSTEM miniEKSPERT  
WERSJA 24.01 

 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 24.01. 
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 23.10. 

1. Moduł PŁACE  
(algorytmy wersja 24) 

• Zdefiniowanie danych do wprowadzania urlopu rodzicielskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego (dni i kwota) z podłączeniem ich w module Zasiłki. 

• Zdefiniowanie potrącenia z wypłaty kontraktu menedżerskiego oraz możliwości wyliczenia 
przelewu (należy wprowadzić parametr pracownika ”w.przel.men” = 1). 

• Zdefiniowanie osobnych podstaw składek chorobowych i wypadkowych dla umów zleceń, 
kontraktu menedżerskiego, działalności gospodarczej i osoby współpracującej. 

• Zdefiniowanie składki chorobowej płatnika i składki wypadkowej ubezpieczonego na kod1 
(dotyczy działalności gospodarczej i osoby współpracującej). 

• Zdefiniowanie osobnych podstaw składek chorobowych i wypadkowych oraz składki 
chorobowej płatnika i składki wypadkowej ubezpieczonego na DRA. 

• Modyfikacja zestawień imiennych i sumarycznych ze składkami społecznymi. 
 

► 
Uwaga: Dotychczasowe podstawy chorobowo/wypadkowe ( w tym ich sumy), 
przestan ą się liczy ć od momentu wgrania wersji 24.01, ale b ędzie mo żna je 
wydrukowa ć w archiwum RMUA za 2013 rok oraz w generatorze zes tawień 
imiennych. 

2. Moduł DEKLARACJE 

• Nowe wzory deklaracji PIT-4R (4), PIT-8AR (3), PIT-11 (20), PIT-40 (19), PIT-12 (6)  
i PIT-2  (4) - komputerowe i oryginały oraz pliki do e-deklaracji (oprócz PIT-12 (6) i PIT-2  (4)). 

• Dodanie możliwości wydruku oryginału (lub nadruku na oryginale) przelewu do US po 
wydruku DW  (PIT-4) w opcji  Wydruki / Oryginał / DW (PIT-4). 
 

► 

Uwaga: Aby wydrukowa ć przelew do US nale ży przestawi ć parametr „Czy przelew do 
US po wydruku DW (PIT-4)?” na „Wystawia ć po zapytaniu” lub „Zawsze wystawia ć” 
(Wydruki / Parametry wydruku / Specjalne deklaracji ) oraz ustawi ć odpowiednio 
parametry przelewu do US w opcji Wydruki / Parametr y wydruku / Przelewu do US - 
przede wszystkim „Czy drukowa ć przelewy na oryginałach?  na ”Tak” jak równie ż 
„Wzór przelewu podatkowego”. 

 



 
 
System Kadrowo-Płacowy miniEKSPERT  

Strona − 2  SOFT EKSPERT Sp. z o.o. 
 

3. Moduł ZASIŁKI 

• Możliwość wprowadzania 80% lub 60% zasiłku macierzyńskiego w związku ze zmianami 
przepisów od 17 czerwca 2013. 

• Rozdzielenie zasiłków macierzyńskich\ojcowskich\rodzicielskich zgodnie z nowymi kodami 
(wprowadzenie nowych pozycji do słownika ”Zasiłki” oraz podłączenie danych). 

 

► 
Uwaga: Je śli została ju ż zdefiniowana nowa pozycja w słowniku Zasiłki dla u rlopu 
rodzicielskiego nale ży sprawdzi ć, czy po wgraniu wersji 24.01 nie powieliły si ę te 
pozycje. 

4. Moduł POMOST 

• Dodanie osobnych pozycji z podłączonymi podstawami chorobowymi i wypadkowymi oraz 
składkami chorobowymi płatnika i wypadkowymi ubezpieczonego. 

• Dodanie zmiany dotyczącej rozdzielenia podstaw chorobowo/wypadkowych dla działalności 
gospodarczej na deklaracji DRA. 

 

► 
Uwaga: Na razie przesył deklaracji RCA, RSA i RZA z ostaje poprzez plik „kedu”, gdy ż 
wczytuje si ę poprawnie do nowego Płatnika 9.01.001 (mo że być tylko problem ze 
składkami chorobow ą i wypadkow ą działalno ści gospodarczej i osoby 
współpracuj ącej). Nowe wzory deklaracji rozliczeniowych w posta ci osobnych plików 
XML zostan ą wprowadzone w uzupełnieniu do ko ńca stycznia 2014. 

5. Moduł UMOWY ZLECENIA 

• Zdefiniowanie osobnych podstaw składek chorobowych i wypadkowych dla umowy zlecenie  
i umowy zlecenie ryczałt pracowników obcych. 

• Zdefiniowanie potrącenia dla umowy zlecenie pracowników obcych. 

 


