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SYSTEM EKSPERT 

WERSJA 29.02 
 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 29.02. 

Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 

internetowej po wersji 29.01. 

 

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

istniejącego systemu. 

1. Moduł POMOST 

• Dodanie nowej deklaracji ZUS RPA do przesłania przychodów wypłaconych w styczniu za 
grudzień podlegających składkom emerytalno-rentowym (część III.B) oraz składników nie 
obniżanych za chorobę w części za czas choroby (dla wypłacanych w styczniu za grudzień w 
części III.E oraz w pozostałych miesiącach w części III.D). 

 

Instrukcja podłączenia składników (Połączenie \ Danych podstawowych): 

Um.o pr.RPA III.B (02) Nagr.roczna-podst.em/r-rok1 – podstawa emerytalno-rentowa 

składnika wypłacanego za rok poprzedni (np. nagroda roczna, trzynastka), może wystąpić  

w dowolnym miesiącu roku. 

Um.o pr.RPA III.B (02) Podstawa em/rent z RCA-rok1 - podstawa emerytalno-rentowa 

wynagrodzenia wypłacanego w następnym miesiącu względem okresu wynagrodzenia 

(przesyłana tylko raz w roku na deklaracji styczniowej). 

Um.o pr.RPA III.C (02) Nagr.roczna-podst.wyp-rok1 – podstawa wypadkowa składnika 

wypłacanego za rok poprzedni (np. nagroda roczna, trzynastka), może wystąpić w dowolnym 

miesiącu roku, gdy nastąpiło przekroczenie podstawy emerytalno-rentowej. 

Um.o pr.RPA III.C (02) Podstawa ub.wypadkowe-rok1 – podstawa wypadkowa 

wynagrodzenia wypłacanego w następnym miesiącu względem okresu wynagrodzenia 

(przesyłana tylko raz w roku na deklaracji styczniowej w przypadku, gdy nastąpiło 

przekroczenie podstawy emerytalno-rentowej). 
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Um.zl. RPA III.B (02) Podstawa em/rent z RCA-rok1 - podstawa emerytalno-rentowa umowy 

zlecenia wypłacanego w następnym miesiącu względem okresu umowy (przesyłana tylko raz 

w roku na deklaracji styczniowej). 

Um.zl. RPA III.C (02) Podstawa ub.wypadkowe-rok1 - podstawa wypadkowa umowy 

zlecenia wypłacanego w następnym miesiącu względem okresu umowy (przesyłana tylko raz 

w roku na deklaracji styczniowej w przypadku, gdy nastąpiło przekroczenie podstawy 

emerytalno-rentowej). 

Um.o pr.RPA III.E (02) / III.D (01) składnik 1-5 – część składnika nie obniżanego za chorobę 

wyliczona za czas choroby, która jest zwolniona ze składek społecznych (pomniejsza 

podstawę składek społecznych). 

► 
Uwaga: Pozostałe pozycje podłączane są w przypadku, gdy równocześnie wystąpi 

przychód wypłacany za inny rok niż „rok1” (np. rok1 - przychód za 2018r, rok2 -

przychód za 2017r). 

 

2. Moduł DEKLARACJE 

• Poprawa tworzenia pliku XML deklaracji PIT-11(24) dla pracowników z ograniczonym 

obowiązkiem podatkowym (nierezydentów). 

• Nowy wzór deklaracji PIT-8AR (oryginał i plik XML do e-deklaracji). 

 

► 
Uwaga: Aby wydrukować podatek ryczałtowy z umów zleceń/dzieło za rok 2018 

w nowej rubryce, należy odczytać plik „p8ar_19b” w przypadku wejścia do modułu 

rokiem 2018 lub „p8ar_19p” w przypadku wejścia do modułu rokiem 2019. 

 


