
- dodana obsługa GUS Z-06 za 2019 rok 
- dodana obsługa PIT-11 wersja 25, wstępnie ustawiona konfiguracja, dodane automatyczne 
uzupełnianie o przychody osierocone z PPK (te które nie są w przychodach na żadnej liście) 
- dodana obsługa PIT-4R wersja 9 
- dodana obsługa PIT-8AR wersja 8 
- dodana obsługa PIT-8C wersja 10 
- dodana obsługa IFT-1R wersja 15 
- do konfiguracji pit dodana flaga "Wartość wejściowa" jeśli zaznaczone sumowana jest wartość 
wejściowa składnika  (domyślnie wyjściowa), obowiązuje tylko dla nowych deklaracji 
- poszerzona lista stanowisk na Ewidencji BHP 
- na wydruku pasków płacowych dodana podstawa PPK (aplikacja, www, ePaski) 
- na deklaracjach PPK dodana kolumna z numerem kartoteki 
- w sposobach wynagradzania dla umów o pracę uwzględnione proporcjonalne liczenie podatku od 
2020 
- dodana funkcja płacowa f.Przychod("NAZWA", KWOTA) zwraca część przychodu/podatku w 
zależności od parametru nazwa: 
        - PRZYCHOD_ZWOLNIENIE_26_PONAD_LIMIT - zwraca część przychodu ponad limit zwolnienia 
osoba zwolniona z podatku do 26 lat 
        - PRZYCHOD_ZWOLNIENIE_26 - zwraca część przychodu zwolnioną z podatku osoba zwolniona z 
podatku do 26 lat do limitu 
        - PRZYCHOD_26_BEZ_OSWIADCZENIA - zwraca część przychodu która powinna być zwolniona z 
podatku do 26 lat ale nie była ze względu na brak oświadczenia (do limitu) 2019 
        - PODATEK_PROG_1_BEZ_ZWOLNIENIA - część podatku wchodząca w 1 próg dla osób które nie 
są zwolnione z podatku 
- dodana funkcja płacowa f.Zwolnienie26("NAZWA"), w zależności od parametru NAZWA zwraca: 
        - BRAK_ZWOLNIENIENIA_26 - zwraca 0 jeśli jest to osoba zwolniona z podatku do 26 lat (bez 
względu na limit), inaczej 1 
        - ZWOLNIENIENIE_26 - zwraca 1 jeśli jest to osoba zwolniona z podatku do 26 lat (bez względu na 
limit i oświadczenie), inaczej 0 
- dodana funkcja płacowa f.Podatek("NAZWA", KWOTA_PRZYCHODU, KWOTA_ZWOLNIONA), w 
zależności od parametru NAZWA zwraca: 
        - PODATEK_PROG_1 - część podatku wchodząca w 1 próg 
        - PODATEK_PROG_2 - część podatku wchodząca w 2 próg 
- do funkcji f.Podstawa dodana opcja POD_DOCH_CHOR zwraca sumę składników z listy z zaznaczoną 
łącznie flagą do podstawy podatku oraz podstawy składki chorobowej 
- do funkcji f.Podstawa dodana opcja POD_DOCH_EM_RENT zwraca sumę składników z listy z 
zaznaczoną łącznie flagą do podstawy podatku oraz podstawy składki emerytalno-rentowej 
- do funkcji f.Podstawa dodana opcja POD_DOCH_SKL_ZDR zwraca sumę składników z listy z 
zaznaczoną łącznie flagą do podstawy podatku oraz podstawy składki zdrowotnej 
- dodanie składników płacowych, aktualizacja list płac dla osób ze zwolnieniem z podatku, oraz 
sposobów wynagradzania o składniki płacowe: 
       - 822 PRZYCH.26.BEZ.ZW - Przychód podlegający opodatkowaniu ponad próg zwolnienia (do 26 
lat) lub bez oświadczenia 
       - 825  KOSZT.26.BEZ.ZW - Koszty odliczone od przychodów podlegających opodatkowaniu ponad 
próg zwolnienia (do 26 lat) 
       - 873, 874, 875 składki emerytalna, rentowa i chorobowa od przychodu podlegającemu 
opodatkowaniu ponad próg zwolnienia (do 26 lat) lub bez oświadczenia 
       - 876, 877, 878 składki emerytalna, rentowa i chorobowa od przychodu zwolnionego z podatku 
(do 26 lat) 
       - 858 SKL.ZD.O.BEZ.ZW - Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku od przychodu 
podlegającemu opodatkowaniu ponad próg zwolnienia (do 26 lat) lub bez oświadczenia 



       - 859 SKL.ZD.O.26.ZW - Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku od przychodu 
zwolnionego z podatku (do 26 lat) 
       - 814 ZAL.POD.26 - Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od przychodu powyżej progu 
zwolnienia z podatku (do 26 lat) lub bez oświadczenia 
 
Jeśli któryś ze składników był zajęty wtedy dodawany z numerem pierwszego wolnego z grupy 8xx. 
Nowo dodane składniki uwzględnione na karcie wynagrodzeń. 
 


