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SYSTEM miniEKSPERT 

WERSJA 28.04 
 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 28.04. 

Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 

internetowej po wersji 28.01. 

 
 

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

istniejącego systemu. 

1. Cały SYSTEM 

• Usprawnienie instalacji aktualizacji do nowej wersji dla programu zainstalowanego na 
serwerze. Nie ma już konieczności kopiowania katalogu programu na komputer lokalny w celu 
przeprowadzenia aktualizacji. Wystarczy wskazać ścieżkę do lokalizacji na serwerze. 

2. Moduł Moduł PŁACE  
(algorytmy wersja 28a) 

• Zdefiniowanie korekty podstawy składek emer/rent (składnik płacowy "kor.pod.e/r") - do 

wprowadzenia w przypadku, gdy została ona ograniczona, a składki powinny się jeszcze 

naliczyć. 

• Zdefiniowanie wyrównania wypłaty netto (składnik płacowy "wyr.wypłaty") do skorygowania 

wypłaty gotówką lub przelewem. 

• Zdefiniowanie osobnych danych płacowych dla chorobowego ZUS wypadek  i świadczenia 

rehabilitacyjnego wypadek. 
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3. Moduł MASTER 

• Poprawa usuwania plików tymczasowych, gdy wyjście z programu było przy użyciu klawisza 
ESC. Dzięki tej poprawce został zlikwidowany błąd polegający na braku zapytania 
o użytkownika i hasło przy wejściu do programu. 

4. Moduł DEKLARACJE 

• Deklaracja PIT-4R dla przychodów od roku 2018 (wzór 7) - wydruk tylko oryginału i tworzenie 

e-deklaracji w formacie XML (w wydruku komputerowym). 

• Modyfikacja umożliwiająca przekazywanie NIP-u w przypadku generowania deklaracji PIT-11 

dla nierezydentów. 

• Zmiana dolnej części ekranu danych Podatnika: Edycja dodatkowych danych pracownika, ze 

względu na likwidację deklaracji PIT-40 i PIT-2. 

• Likwidacja deklaracji PIT-40 i PIT-12 zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Finansów. 

5. Moduł ZASIŁKI 

• Dodanie sprawdzania stawki dziennej względem stawki z płacy minimalnej również  

w przypadku ściągania tej stawki z poprzedniego zasiłku (gdy nie minęły 3 miesiące od 

poprzedniego). Ma to głównie znaczenie, gdy zasiłek pod koniec roku ma stawkę minimalną,  

a w nowym roku minimalna płaca jest podwyższona. 

• Możliwość wprowadzenia i obliczenia zasiłku chorobowego ZUS wypadek dla umów 

cywilnoprawnych – dodana pozycja w słowniku „Zasiłki” oraz podłączona do przepisywania 

do modułu Płace jako „zasZUS um/zl”. 

• Podłączenie osobnych danych płacowych do chorobowego ZUS wypadek  i świadczenia 

rehabilitacyjnego wypadek. 

• Poprawa sprawdzania kwoty zasiłku macierzyńskiego i ojcowskiego pomniejszonego         

o podatek do wysokości świadczenia rodzicielskiego. 

6. Moduł UMOWY ZLECENIA 

• Możliwość rozliczenia zasiłku chorobowego ZUS wypadek na umowie zleceniu pracownika 

obcego (na takich samych zasadach jak zasiłek chorobowy ZUS – albo z podatkiem  

i drukowanego razem z brutto umowy na PIT-11 albo bez podatku i drukowanego na PIT-8C). 

 


