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SYSTEM miniEKSPERT XBASE 

WERSJA 30.01 
 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT XBASE oznaczoną 
numerem 30.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na 
naszej stronie internetowej po wersji 29.11. 

 
 

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

1. Moduł PŁACE  
(algorytmy wersja 30) 

• Poprawa liczenia przychodu zwolnionego z umów zleceń dla pracowników poniżej 26 lat.  

• Zdefiniowanie osobnych danych przepisywanych z umowy o dzieło pracowników własnych  
z modułu Umowy Zlecenia (w związku z rozdzieleniem pozycji na PIT-11 osobno dla umów 
zleceń i umów o dzieło). 

 

► 
Uwaga: Jeśli w roku 2020 zostało już wyliczone rozliczenie dla umowy o dzieło 
pracowników własnych w module Umowy Zlecenia i przepisane do Płac, należy 
usunąć pozycje z danych wejściowych i ponownie przepisać to rozliczenie. 

2. Moduł DEKLARACJE 

• Informacja PIT-11 wzór 25 (wydruk oryginału, plik XML do e-deklaracji). 

• Deklaracja PIT-4R wzór 9 (wydruk oryginału, plik XML do e-deklaracji). 

• Deklaracja PIT-8AR wzór 8 (wydruk oryginału, plik XML do e-deklaracji). 

• Wprowadzenie nowej opcji do podłączenia danych dla deklaracji od 2020 roku w algorytmach 
podatkowych. 



 
 
System Kadrowo-Płacowy EKSPERT XBASE 

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

• Przygotowanie nowych plików do wczytania algorytmów podatkowych dla PIT-11 (osobne dla 
„zwykłych” pracowników i osobne dla pracowników poniżej 26 lat):  

- „p11_25rb” - Informacja PIT-11 wzór 25 (rok bieżący), 

- „p11_25rp” - Informacja PIT-11 wzór 25 (rok poprzedni), 

- „p11_25dw” - Informacja PIT-11 wzór 25 (12 pop.rok-11 bież.rok), 

- „p11_25_1” - Informacja PIT-11 wz.25 do 26l (12 pop.rok-11 bież.rok 2019), 

- „p11_25_2” - Informacja PIT-11 wz.25 do 26l (rok bieżący 2019). 

• Przygotowanie nowych plików do wczytania algorytmów podatkowych dla PIT-4R: 

- „p4r_9rb” – Deklaracja PIT-4R wzór 9 (rok bieżący), 

- „p4r_9rp” – Deklaracja PIT-4R wzór 9 (rok poprzedni). 

 

► Uwaga 1: Jeśli w roku 2019 ten sam zleceniobiorca (pracownik własny), miał zarówno 
umowę zlecenie jak i umowę o dzieło (dotyczy modułu Umowy Zlecenia), to 
algorytmy podatkowe dla PIT-11 muszą być ustalone indywidualnie. 

  

► 
Uwaga 2: W przypadku, gdy mieli Państwo pracowników poniżej 26 lat i złożyli oni 
oświadczenie w różnych miesiącach, skończyli 26 lat lub przekroczyli kwotę 
ograniczenia zwolnienia z podatku po 1 sierpnia 2019 – algorytmy podatkowe muszą 
być przygotowane indywidualnie. 

3. Moduł UMOWY ZLECENIA 

• Zdefiniowanie osobnych danych przepisywanych z umowy o dzieło pracowników własnych 
z modułu Umowy Zlecenie (w związku z rozdzieleniem pozycji na PIT-11 osobno dla umów 
zleceń i umów o dzieło). 

4. Moduł POMOST 

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

 
 

► 
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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