
 
 

System Kadrowo-Płacowy miniEKSPERT 

SOFT EKSPERT Sp. z o.o.  Strona − 1 

 
 SYSTEM miniEKSPERT  

WERSJA 32.09 
 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT oznaczoną numerem 32.09. 
Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie 
internetowej po wersji 32.06. 

 
 

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

1. Cały SYSTEM 

• Poprawa ponownego wyboru pracownika w „małym generatorze” w opcji Selekcja po 
wykonaniu wydruku (bez wychodzenia z generatora). 

• Poprawa błędu występującego podczas wyjścia z selekcji w „małym generatorze” (m.in.  
w opcji wydruku nieobecności). 

2. Moduł PŁACE  

(algorytmy wersja 32k-m) 
• Zdefiniowanie nowych tablic podatkowych dla 12% podatku dochodowego. Liczony jest 

wskaźnik "wsk.pdt.12%" (dana sumaryczna), który w zależności od wskaźnika daty wypłaty 
("wsk.daty w"=1 oznacza, że data wypłaty wynagrodzenia jest w następnym miesiącu 
względem okresu wynagrodzenia), powoduje wyliczenie podatku dochodowego 17% lub 12%.  

Np. jeśli "wsk.daty w"=1 i liczone jest wynagrodzenie za czerwiec, to zaliczka na podatek 
dochodowy będzie wyliczona wg skali 12%. 

 ► Uwaga: Nie należy zerować wskaźnika Nowy Ład (ani z parametrów systemowych, 
ani ze słownika "Firma"). 
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• Dodanie możliwości wprowadzenia wskaźnika obniżki podatku ("wsk.obniżki") w wartości 
mniejszej od 1 - 0,5 w przypadku zgłoszenia 2 miejsc pracy lub 0,33 w przypadku 3 miejsc 
prac. 

► 
Uwaga: Biura rachunkowe i firmy wypłacające wynagrodzenie w 2 terminach (na 
koniec miesiąca i na 10-tego), powinny wyzerować parametr systemowy "Kwota 
obniż. zaliczki na pod.doch" w czasie liczenia wynagrodzenia za czerwiec 
wypłacanego w lipcu i wynagrodzenia za lipiec, co zapobiegnie błędnemu obliczeniu 
obniżki podatku. W kolejnych miesiącach można go z powrotem wprowadzić. 

 

• W celu zakończenia porównywania zaliczki na podatek wg przepisów na 31.12.2021 należy 
wyzerować parametr systemowy "Nie uwzgl.rozporządz. z dn.7.1.2022" lub wprowadzić 
grupowo wszystkim pracownikom wskaźnik "!rozp.7.01"=1. 

• Zdefiniowanie parametru systemowego "Nie liczyć ulgi dla kl.śred. 7.2022", do którego należy 
wprowadzić wartość 1 od miesiąca daty wypłaty w lipcu. Można też zastosować parametr 
pracownika "!ulga kl.śr"=1, ale trzeba wtedy pamiętać, aby wprowadzać go każdemu nowo 
przyjętemu pracownikowi. 

► 
Uwaga: Biura rachunkowe licząc wypłaty wynagrodzenia za czerwiec i lipiec 
wypłacane w lipcu powinny wprowadzać tylko parametr pracownika "!ulga kl.śr"=1, 
w kolejnych miesiącach mogą wprowadzić parametr systemowy. 

 

• Dodanie możliwości kwotowego wprowadzenia podstawy podatku powyżej progu w miesiącu 
jego przekroczenia - dotyczy to głównie osób, które złożyły oświadczenie PIT-0 i ich przychód 
zwolniony przekracza próg 85528zł (do składnika płacowego "pod.pdt.ppr" - "Podstawa 
pdt.powyżej progu" należy wprowadzić podstawę podatku). W przypadku przekroczenia progu 
podatkowego przez te osoby na liście dodatkowej, należy wprowadzić do danych wejściowych 
oprócz podstaw podatku dla danej listy parametr pracownika "Em/4+/z prz"=1. 

► 
Uwaga: Program miniEkspert nie ma możliwości technicznych sprawdzania 
przekraczania progów podatkowych w przypadku wypłacania obok wynagrodzenia 
list dodatkowych. Z tego też powodu została wprowadzona możliwość wprowadzenia 
kwotowego podstaw podatku w miesiącu przekroczenia zarówno dla wynagrodzenia 
podstawowego jak i dla list dodatkowych. 

 

• Uwzględnienie przepisu o zwolnieniu z podatku zasiłków macierzyńskich, ojcowskich 
i rodzicielskich dla pracowników poniżej 26 lat oraz tych, którzy złożyli PIT-0 do wysokości 
przychodu zwolnionego 85528zł. Przepis ten zostanie uwzględniony od wynagrodzenia za 
czerwiec 2022 dla "wsk.daty w."=1, a od lipca 2022 w przypadku jego braku. 

• Poprawa liczenia przychodu zwolnionego dla pracowników poniżej 26 lat – liczył się również 
dla pracowników, którzy z innych przyczyn złożyli PIT-0. 

• Zdefiniowanie liczenia przychodu na PIT pomniejszonego o zasiłki ZUS („PRZ.PIT.ZAS”). 
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3. Moduł DEKLARACJE 

• Dodanie obsługi deklaracji PIT-11 (wzór 29), przygotowanie nowych plików z algorytmami 
podatkowymi. 

• Zmiana edycji danych dodatkowych pracownika w ewidencji podatnika tak, aby można było 
zaznaczyć kilka rodzajów podstawy prawnej zwolnienia przychodów od podatku PIT-0: 

 powrót z zagranicy  (pkt 152 ustawy), 

 rodzina 4+  (pkt 153 ustawy), 

 emeryt/rencista  (pkt 154 ustawy). 

4. Moduł POMOST 

• Poprawa przesyłu formularza ZUS ZUA (związana z dobrowolnymi ubezpieczeniami 
społecznymi). 

• Poprawa przesyłu formularza rozliczeniowego ZUS RCA (zmiana numeracji bloków). 
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