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SYSTEM miniEKSPERT  
WERSJA 23.02 

 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 23.02.  

1. Moduł PŁACE  
(algorytmy wersja 23a)  

• Zdefiniowanie ograniczenia kosztów uzyskania z praw autorskich 50% dla umowy o pracę. 

► 
Uwaga: W parametrach systemowych nale ży wprowadzi ć kwot ę ograniczenia 
kosztów uzyskania z praw autorskich. W przypadku zg łoszenia przez pracownika 
zaprzestania liczenia tych kosztów nale ży dla umowy o prac ę wprowadzi ć w danych 
wejściowych wska źnik ”!ksz.uz.aut” =1 („Nie liczy ć koszt.uzysk autorskich”). 

• Zdefiniowanie dni roboczych urlopu wychowawczego (parametr pracownika ”dni rob.wch” ) oraz 
wskaźnika czy obniżać stawkę za dni urlopu wychowawczego wg dni roboczych (parametr 
pracownika "ob.wch.d.rb" ). Dni robocze można przesłać z modułu Kadry lub wprowadzić ręcznie do 
danych wejściowych.  Jeśli zostanie wprowadzony parametr "ob.wch.d.rb" = 1, - wtedy stawka 
zostanie obniżona przy pomocy godzin nominalnych w miesiącu (dni robocze urlopu wychowawczego 
zostaną pomnożone przez 8 z uwzględnieniem wymiaru etatu). Zmiana podyktowana różną 
interpretacją przepisów. 

2. Moduł DEKLARACJE 

• Dodanie wyboru czy złożenie czy korekta deklaracji PIT-40 (17) oraz pytania, czy uwzględniać 
pracowników zwolnionych. 

• Dodanie przesyłu wyjaśnienia zapłaty podatku z PIT-4R dla e-deklaracji. 

3. Moduł KADRY 

• Dodanie funkcji przepisywania wybranych danych z ewidencji czasu pracy do danych wejściowych 
modułu PŁACE (dni robocze chorobowego, dni kalendarzowe i robocze urlopu wychowawczego, dni 
urlopu bezpłatnego i godziny urlopu wypoczynkowego). Warunkiem poprawnego przepisania jest 
aktualny wzorzec kalendarza. 
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4. Moduł UMOWY ZLECENIA 

• Zdefiniowanie ograniczenia kosztów uzyskania z praw autorskich 50% dla umowy o dzieło 
pracowników własnych i obcych. 

► 
Uwaga: W parametrach systemowych nale ży wprowadzi ć kwot ę ograniczenia 
kosztów uzyskania z praw autorskich. W przypadku zg łoszenia przez pracownika 
zaprzestania liczenia  tych kosztów  nale ży wprowadzi ć wska źniki nie liczenia ich w 
edycji rozliczenia. 

 


