Zmiany w pakiecie 2.0.46.0A w oprogramowaniu Syriusz STD
L.p.

Komponent

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

1.

AL

Poprawiono ścieżkę do uprawnienia "Badanie na potrzeby MZ".

AL > Role/Użytkownicy > uprawnienie "Badanie na potrzeby MZ"

2.

FOB (SW)

Został uwzględniony nowy wzór deklaracji PIT-11 dla roku podatkowego 2018 i lat kolejnych (Dz.U. z 2018
r. poz.2237). Zmiany wprowadzono na wydruku graficznym oraz w szablonie centralnym skróconego PIT11.

AL > Parametryzacja > Parametry systemowe > Nazwa: RODZAJPIT-11
FOB > Deklaracje PIT > PIT-11 > Generuj/Drukuj/Drukuj PIT11+RMUA /Eksportuj do XML/Podpisz/Wyślij/Pobierz UPO/Drukuj
UPO

3.

FOB (SW)

Nowy wzór deklaracji PIT-8C obowiązujący od roku podatkowego 2018 nie obejmuje już wypłat
realizowanych przez PUP (Dz.U. z 2018 r. poz.2237), dlatego zostały zablokowane funkcje wydruku oraz
przesyłu do systemu e-Deklaracje w oknie 'Deklaracje PIT-8C'(FO0655L) dla danych z roku podatkowego
późniejszego niż 2017.

FOB > Deklaracje PIT > PIT-8C

4.

FOB (SW)

Został uwzględniony nowy wzór deklaracji PIT-4R dla roku podatkowego 2018 i lat kolejnych (Dz.U. z 2018
r. poz.2237).

FOB > Deklaracje PIT > PIT-4R > Eksportuj PIT-4R do XML / Generuj
AL > Komunikacja > Przesyły > e-Deklaracje > Podpis
elektroniczny/Wysyłka dokumentów/Odbiór UPO/Wydruk UPO

5.

KD

Uaktualniono sprawozdanie Z-06 zgodnie z wzorcem obowiązującym za 2018 rok.

KD > Sprawozdawczość > Sprawozdania > Dodaj zwykłe | Oblicz |
Wydruk | Log

6.

KD

Poprawiono zliczanie podatników podczas generacji deklaracji PIT-4R.
W dziale C punkt 1 w wierszu liczba podatników zostaną zliczone osoby, które w danym roku zapłaciły
podatek (wcześniej wystarczyło, że osoba była na liście płac).

PL > Deklaracje PIT > Generuj | Drukuj

7.

KD

Dostosowanie szablonów deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR) i informacji (PIT-11, PIT-R) do wzorów
obowiązujących w roku 2018 oraz dostosowanie przesyłów do e-Deklaracji.

PL > Deklaracje PIT

8.

PL

Poprawiono wyliczanie dodatku stażowego podczas dodawania nowego dokumentu do umowy.
Wcześniej wartość dodatku była liczona jako procent z sumy wynagrodzeń zasadniczych z dokumentu
bieżącego i poprzedniego, po poprawie jest to procent wynagrodzenia zasadniczego tylko z dokumentu
bieżącego.

KD > Rejestr umów > Nowy dokument > Składniki płacowe

9.

SL

Zaktualizowano adresu w związku z likwidacją gminy Ostrowice.

AL > Słowniki > Miejscowości
FOB > Osoby > modyfikuj > zakładka Adresy

10.

WK

Okno oferowanego stanowiska (PP0021M): poprawiono walidację możliwości anulowania oferty pracy.
Anulowanie jest możliwe, jeżeli brak wykorzystanych miejsc pracy i nierozliczonych kandydatów na
stanowisku.

WK > Pośrednictwo pracy > Oferowane stanowiska > Modyfikuj

