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SYSTEM miniEKSPERT XBASE 

WERSJA 33.02 
 

Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego miniEKSPERT XBASE oznaczoną 
numerem 33.02. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na 
naszej stronie internetowej po wersji 32.12. 

 
 

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

1. Moduł PŁACE  
(algorytmy wersja 33) 

• Dodanie możliwości zastosowania obniżki (ulgi podatkowej), w umowie zlecenie pracowników 
obcych i własnych: 

 w przypadku pracowników obcych należy wprowadzić do danych wejściowych 
parametr pracownika „wsk.obn.uzo” z wartością 1 (300zł), 0,5 (150zł) lub 0,33 (100zł), 

 w przypadku pracowników własnych należy wprowadzić do danych wejściowych 
parametr pracownika „wsk.obn.uzp” z wartością 1 (300zł), 0,5 (150zł) lub 0,33 (100zł). 

 

2. Moduł UMOWY ZLECENIA 

• Dodanie możliwości zastosowania obniżki (ulgi podatkowej), w umowie zlecenie pracowników 
obcych i własnych: 

 w przypadku pracowników obcych należy wprowadzić do danych wejściowych  
w module Płace parametr pracownika „wsk.obn.uzo” z wartością 1 (300zł), 0,5 (150zł) 
lub 0,33 (100zł), 

 w przypadku pracowników własnych należy wprowadzić do danych wejściowych  
w module Płace parametr pracownika „wsk.obn.uzp” z wartością 1 (300zł), 0,5 (150zł) 
lub 0,33 (100zł). 
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► 
Uwaga: W przypadku wystąpienia 2 wypłat umów zleceń w miesiącu i braku 
możliwości potrącenia całej ulgi przy jednej wypłacie, można ją podzielić na 2 kwoty 
wprowadzając ręcznie w edycji rozliczenia „kw.obn.pdt” (w obydwu wypłatach). 

 

3. Moduł DEKLARACJE 

• Poprawa błędu występującego podczas wczytywania pliku xml dla PIT-11(29) do programu 
bcEdek (dot. pól od 45 do 49 z pozycji E. 3). 

• Dodano nową schemę dla formularza PIT-8AR(12) [wzór/2023/01/18/12088 wersja 2-0E]. 

• PIT-4R - poprawa liczenia wynagrodzenia płatnika (od 1 lipca wprowadzono inny procent). 

• Poprawa wyświetlania dochodu na deklaracji PIT-11(29) dla pól dotyczących zasiłków 
macierzyńskich (wiersze E: 12, 13 i 14), również w pliku xml. 

• Poprawa tworzenia pliku xml dla PIT-11(29) dla płatnika będącego osobą fizyczną. 

• Poprawa tworzenia pliku xml dla PIT-8AR(12). 

• PIT-11(29) - dodanie obsługi pola nr 123 (Składka członkowska pobrana na związki 
zawodowe) z ograniczeniem do 500zł. 

• Dodano nową schemę dla formularza PIT-4R(12) [wzór/2022/12/12/11983 wersja 3-0E]. 

• Poprawa błędu przy wczytywaniu pliku xml dla PIT-11(29) do programu bcEdek. 
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