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SYSTEM EKSPERT XBASE 

WERSJA 30.01 
 

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

Zmiany dotyczące nowych przepisów o przekroczeniu progu podatkowego muszą być wykonane 
indywidualnie dla każdego użytkownika systemu EKSPERT. Dlatego, jeśli ta sytuacja może wystąpić  
u Państwa, prosimy o składanie zamówień na co najmniej miesiąc wcześniej od terminu 
potencjalnego przekroczenia progu. Zmiany te zostaną wykonane w ramach aktualizacji systemu na 
rok 2020. 

Zmiany dotyczące liczenia składek na PPK muszą być wykonane indywidualnie dla każdego 
użytkownika systemu EKSPERT. Dlatego prosimy o składanie zamówień na co najmniej miesiąc 
wcześniej od terminu pierwszego liczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem tych składek. 
Zmiany te zostaną wykonane w ramach aktualizacji systemu na rok 2020 lub 2021. 

 

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

1. 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. 

 

► 
Uwaga 1: 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. 
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► 
Uwaga 2: W czasie odczytu algorytmów podatkowych program wykona ich konwersję 
do nowych podłączeń. Następnie należy sprawdzić czy wykonała się ona poprawnie 
wchodząc w podłączenia dla poszczególnych punktów i pól deklaracji (przychód, 
koszty uzyskania, podatek, składki ZUS). Jeżeli były podłączone dane zarówno do 
umowy zlecenia jak i umowy o dzieło, przeniosą się one do pozycji 2.E5. Dane dla 
umowy o dzieło należy przenieść do pozycji 2.E4. 

2. 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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