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1. FK - Finanse i Księgowość

1.1 Dodano nową wersę sprawozdania MPiPS-02 na rok 2019
Została dodana definicja sprawozdania MRPiPS-02 o kodzie MPiPS-02 i nr wersji 8
obowiązująca od 01.01.2019. Definicja jest wykonana na podstawie wzorcowej definicji w
wersji 7, w nowej definicji zostały:
- dodane parametry dla nowych wierszy
- dodane funkcje wyliczania dla wierszy wykazujących dane rejestrowane w
oprogramowaniu
- zaktualizowane funkcje wyliczania sum kwot i sum kontrolnych
- dodany szablon wydruku.

1.2 Dostosowano zestawienie dokumentów księgowych dla SL2014 do nowego
formatu
Został zmodyfikowany proces eksportujący dane dokumentów księgowych potwierdzających
poniesione wydatki dla SL2014: do pliku xls została dodana jako druga kolumna "Numer
partnera". Kolumna nie jest wypełniana - jej wartość jest podczas importu ignorowana.
Do pliku raportu nie będą już zapisywane wiersze, w których kwota "Wydatki kwalifikowalne"
wynosi 0 zł.
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2. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta

2.1 Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R – obsługa wydruku i przesyłu do
systemu e-Deklaracje (zmiana zrealizowana w wersji 2.0.46.0A)
Został wprowadzony nowy wzór deklaracji PIT-4R (wersja 8) zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów
oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2237).
Dla roku podatkowego 2018 i kolejnych zostały wprowadzone zmiany na wydruku deklaracji
PIT-4R tworzonej na podstawie wypłat klientów RP oraz w procesie generacji pliku XML z
przesyłem tej deklaracji do systemu e-Deklaracje.
Zmiany na wydruku
1) w poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP płatnika został dodany przypis nr 1 o treści: „W
przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego
przedsiębiorcy.”;
2) w podstawie prawnej został uaktualniony dziennik promulgacyjny ustawy PIT;
3) w terminie składania został dodany przypis nr 3 w brzmieniu: „W przypadku
przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia
zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy
sukcesyjnego.”;
4) została zmodyfikowana treść części dotyczącej otrzymujących deklarację poprzez
dodanie po średniku zdania o treści „; w przypadku gdy płatnikiem jest przedsiębiorstwo w
spadku – urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego
przedsiębiorcy”;
5) w części C został dodany wiersz (8) „Dodatkowo pobrany podatek wynikający z
rozliczenia za rok ubiegły” oraz wiersz (9) „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok ubiegły
oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”;
6) zostały uaktualnione dzienniki promulgacyjne ustawy – Ordynacja podatkowa;
7) w części E w pozycji 170 dotyczącej podpisu po wyrazie „Podpis” zostały dodane wyrazy
„albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”;
8) została usunięta część F Adnotacje urzędu skarbowego;
9) w pouczeniu zostały usunięte przywoływanie daty oraz dziennika promulgacyjnego ustawy
o postępowaniu egzekucyjnymi w administracji
10) w związku z dodaniem przypisów zmianie uległa ich numeracja.
Zmiany w procesie generacji przesyłu XML
Plik z przesyłem deklaracji PIT-4R jest generowany na podstawie definicji struktury
PIT-4R(8)_v1-0E.

2.2 Zablokowano obsługę PIT-8C od roku podatkowego 2018 (zmiana
zrealizowana w wersji 2.0.46.0A)
W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych
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obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z
poz.2237), które zmienia zawartość informacyjną PIT8C, została wyłączona
deklaracji PIT-8C od roku podatkowego 2018.
W oknie ‘Deklaracje PIT-8C’ (FO0665L), wywoływanym z: FOB > Deklaracje PIT >
dla deklaracji z roku podatkowego 2018 i lat późniejszych zostały zablokowane
Drukuj, Eksportuj do XML, Podpisz XML, Wyślij XML, Pobierz UPO, Drukuj UPO.

2018 r.
obsługa
PIT-8C,
funkcje:

2.3 Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 – obsługa wydruku i przesyłu do
systemu e-Deklaracje (zmiana zrealizowana w wersji 2.0.46.0A)
Został wprowadzony nowy wzór deklaracji PIT-11 (wersja 24) zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów
oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2237).
Dla roku podatkowego 2018 i kolejnych zostały wprowadzone zmiany na wydruku
graficznym i skróconym deklaracji PIT-11 tworzonej na podstawie wypłat klientów RP oraz w
procesie generacji pliku XML z przesyłem tej deklaracji do systemu e-Deklaracje.
Zmiany na wydruku
1) w poz.1 po wyrazie „NIP” został dodany przypis nr 1 o treści: „W przypadku
przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego
przedsiębiorcy.”;
2) nazwa dokumentu została zmieniona na ‘Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o
dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy’;
3) w podstawie prawnej zostały dodane wyrazy „art. 35 ust. 10” oraz „art. 42a ust. 1” oraz
uaktualniony został dziennik promulgacyjny ustawy PIT;
4) została zmieniona treść dotycząca terminów składania formularza oraz został dodany
przypis nr 3 w brzmieniu: „W przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania
działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia
uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.”;
5) w części B:
a) wyraz „płatnika” został zastąpiony wyrazem „składającego”;
b) w poz. 9 na końcu opisu został dodany przypis nr 6 o treści: „W przypadku
przedsiębiorstwa w spadku, należy podać dane identyfikacyjne zmarłego przedsiębiorcy
z dodaniem oznaczenia „w spadku”.”;
6) w części E:
a) w tytule został dodany napis „(część tę wypełniają składający będący płatnikami)”;
b) w wierszu 10 Inne źródła został dodany odnośnik nr 12 o treści „w Wierszu 10 części
E wykazuje się m.in. kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy,
w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 82 ) oraz
zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika.”;
c) na końcu opisu wiersza odpowiadającego poz. 72 został dodany odnośnik nr 13;
7) została dodana część oznaczoną literą F o tytule: Informacja o wysokości przychodów, o
których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy; część ta nie jest wypełniana;
8) dotychczasowa część F: Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o
załączniku, została oznaczona literą G i zostały dodane:
a) pod tytułem opis o treści: „(część tę wypełniają składający będący płatnikami)”;
b) wiersz o treści „Przychody z tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt
40b ustawy. Należy wykazać kwotę stypendium, do wysokości limitu zwolnienia.”; wiersz
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ten nie jest wypełniany;
9) w części H (wcześniej G) zatytułowanej: Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do
obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika:
a) został dodany odnośnik nr 14 o treści „Część H wypełniają składający będący
płatnikami podatku. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, poz. od 86 do 88 wypełnia
zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku – osoba, o której mowa w art. 14 ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.
U. poz. 1629)”;
b) w poz. 86 wprowadzono opis: „Imię, nazwisko, podpis albo nadruk z imieniem,
nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”;
10) po części dotyczącej podpisu płatnika, została dodana część I o tytule: „Podpis osoby
upoważnionej do sporządzenia informacji15)” z odnośnikiem nr 15 o treści „Część I
informacji wypełniają składający niebędący płatnikami, którzy wypełnili część F. W
przypadku przedsiębiorstwa w spadku poz. od 89 do 91 wypełnia zarządca sukcesyjny, a w
przypadku jego braku osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”; ponadto w poz. 87
przeznaczonej na podpis wprowadzono opis „Imię, nazwisko, podpis albo nadruk z
imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym”; część I nie jest wypełniana;
11) usunięta została dotychczasowa części H: Adnotacje urzędu skarbowego;
12) zmieniona została treść odnośnika nr 9;
13) został uaktualniony dziennik promulgacyjny ustawy – Ordynacja podatkowa;
14) zmieniona została treść pouczenia na ” Za uchybienie obowiązkom płatnika, a także za
złożenie informacji nieprawdziwej, grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym.”;
15) w związku z dodaniem przypisu zmianie uległa ich numeracja
Zmiany w procesie generacji przesyłu XML
Plik z przesyłem deklaracji PIT-11 jest generowany na podstawie definicji struktury
PIT-11(24)_v1-0E.

2.4 Zktualizowano wzór formularza ZUS DRA – obsługa generacji KEDU
rozliczeniowego
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia
2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz.2495) zostanły wprowadzone zmiany w strukturze pliku KEDU
zawierającego rozliczeniowe raporty ZUS osób bezrobotnych.
Zmiany dotyczą dokumentu ZUS DRA.
Wprowadzone zostały następujące zmiany:
1) dotychczasowe sekcje: VII, VIII, IX otrzymały odpowiednio numery: VI, VII, VIII
2) w sekcji IX ‘Zestawienie należnych składek do zwrotu/zapłaty’:
a) w polu nr 1 ‘kwota do zwrotu przez ZUS’ będzie tak jak dotychczas umieszczana
wartość 0
b) w polu nr 2 ‘Kwota do zapłaty’ będzie umieszczana suma składek na ubezpieczenie
społeczne (pole IV.37) i na ubezpieczenie zdrowotne (pole VI.07)
Struktura pliku KEDU rozliczeniowego jest zgodna z nowym schematem kedu_5.xsd
udostępnionym
przez
ZUS
na
stronie:
http://bip.zus.pl/inne/wymagania-dla-oprogramowania-interfejsowego/wymagania-dla-oprogr
amowania-interfejsowego-dokumenty-ubezpieczeniowe.
Został dodany parametr systemowy typu znakowego RPl222 o nazwie KEDU-WERSJA i
opisie ‘Numer wersji schematu XSD stosowany przy generacji pliku KEDU z raportami ZUS’.
Domyślnie parametr ma wartość ‘5’, co oznacza, że plik KEDU ma być tworzony zgodnie ze
Wersja: 2.0.46.1
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schematem kedu_5.xsd (obecnie najnowszy schemat). Parametr umożliwia użytkownikowi
wybór wersji schematu pliku KEDU. Parametr jest wykorzystywany w komponentach FOB,
KD, PL.
Obsługiwane wartości parametru to:
- ‘4’ wykorzystanie schematu kedu_4_3.xsd (poprzednio obowiązujący),
- ‘5’ wykorzystanie schematu kedu_5.xsd (najnowszy).

2.5 Zaktualizowano wzór formularza ZUS ZWUA
W związku z nowym wzorem formularza ZUS ZWUA oraz nową wersją komunikatów KDU
zostały wykonane następujące zmiany, które dotyczą generacji wyłączenia z ubezpieczenia
zarówno osób bezrobotnych w komponencie FOB, jak i pracobiorców w komponencie KD:
Został zmieniony wydruk formularza. W ramach tych zmian została dodana nowa sekcja V,
natomiast numery sekcji kolejnych zostały zwiększone o 1. Poniżej przedstawiono wygląd
zmienionego formularza.

Został zmieniony format komunikatu KDU w zakresie zmienionego formularza ZUS ZWUA.
Uwzględnia on zmodyfikowane numery sekcji tego komunikatu, przy czym sekcja V
związana z rozwiązaniem stosunku pracy jest niewypełniona.

Wersja: 2.0.46.1
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3. KD - Kadry

3.1 Dostosowano szablon deklaracji i informacji PIT do obowiązujących wzorów
za rok 2018 wraz z przesyłem do e-Deklaracji (zmiana zrealizowana w wersji
2.0.46.0A)
W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych
obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
2237) zostały dodane nowe wersje szablonów deklaracji i informacji:
 PIT-4R w wersji 8,
 PIT-8AR w wersji 7,
 PIT-11 w wersji 24,
wraz z:
 korektą ORD-ZU w wersji 3,
 zmianą formuł obliczeniowych,
 przesyłem do systemu e-Deklaracji.
PIT-4R– deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
1. w poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP płatnika został dodany przypis nr 1 o treści: „W
przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP
zmarłego przedsiębiorcy.”; konsekwencją dodania przypisu jest przenumerowanie
kolejnych przypisów;
2. w podstawie prawnej został uaktualniony dziennik ustawy;
3. w terminie składania został dodany przypis nr 3 w brzmieniu: „W przypadku
przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień
wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania
zarządcy sukcesyjnego.”;
4. została zmodyfikowana treść części dotyczącej otrzymujących deklarację poprzez
dodanie po średniku zdania o treści „; w przypadku gdy płatnikiem jest
przedsiębiorstwo w spadku – urząd skarbowy według ostatniego miejsca
zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy”;
5. w części B w poz. 8 na końcu opisu został dodany przypis nr 6 o treści: „W przypadku
przedsiębiorstwa w spadku, należy podać dane identyfikacyjne zmarłego
przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.”;
6. w części C został dodany wiersz (8) „Dodatkowo pobrany podatek wynikający z
rozliczenia za rok ubiegły” oraz wiersz (9) „Nadpłaty wynikające z rozliczenia za rok
ubiegły oraz zwrot nadpłat w gotówce, zaliczone na poczet należnej zaliczki”;
7. wiersz 9 „Zaliczki pobrane przez płatników, o których mowa w art. 41 od świadczeń z
tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy” został
przeniesiony do wiersza 3, natomiast wiersz 10 „Zaliczki na podatek pobrane od
innych należności, w tym wynikające z umowy aktywizacyjnej” zostanie przeniesione
do wiersza 4. W konsekwencji dotychczasowe wiersze od 3 do 8 zostały przesunięte o
dwie pozycje, a w wierszu 4 „Suma pobranych zaliczek…” są zsumowane wiersze od
1 do 4.
8. w części E w pozycji 170 do imienia zostało dodane nazwisko i podpis, natomiast
pozycje z nazwiskiem i podpisem zostały usunięte;
9. po wyrazie „Podpis” został dodany tekst „albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz
Wersja: 2.0.46.1
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stanowiskiem służbowym”;
10.została usunięta część F Adnotacje urzędu skarbowego;
11.w pouczeniu zostało usunięte przywoływanie daty oraz dziennika ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
PIT-8AR– deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
1. w poz. 1 Identyfikator podatkowy NIP płatnika został dodany przypis nr 1 o treści: „W
przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP
zmarłego przedsiębiorcy.”;
2. w podstawie prawnej zostały uaktualnione dzienniki ustawy;
3. w terminie składania został dodany przypis nr 2 w brzmieniu: „W przypadku
przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień
wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania
zarządcy sukcesyjnego.”;
4. została zmodyfikowana treść części dotyczącej otrzymujących deklarację poprzez
dodanie po średniku zdania o treści „; w przypadku gdy płatnikiem jest
przedsiębiorstwo w spadku – urząd skarbowy według ostatniego miejsca
zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy;
5. w części B w poz. 8 na końcu opisu został dodany przypis nr 6 o treści: „W przypadku
przedsiębiorstwa w spadku, należy podać dane identyfikacyjne zmarłego
przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.”;
6. zostały dodane następujące wiersze:
 Świadczenia otrzymane od banków, SKOK-ów lub instytucji finansowych, w związku
z promocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy) – wiersz 5
 Należności z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy z umów zawartych z
osobą niebędącą pracownikiem płatnika (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy) – wiersz 6
 Gromadzenie oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie
emerytalnym (art. 30 ust. 1 pkt 7a ustawy) – wiersz 7
 Odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji (art. 30
ust. 1 pkt 15 ustawy) – wiersz 10
 Odprawy lub odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o
pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania (art. 30 ust. 1pkt 16 ustawy) –
wiersz 11
 Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych (art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy) –
wiersz 13
 Dochód z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a (art. 30a
ust. 1 pkt 5a ustawy) – wiersz 17
 Kwoty jednorazowo wypłacane przez fundusz emerytalny, w związku ze śmiercią
współmałżonka (art. 30a ust. 1 pkt 9 ustawy) – wiersz 21
 Kwoty jednorazowo wypłacane przez ZUS, w związku ze śmiercią współmałżonka
(art. 30a ust. 1 pkt 9a ustawy) – wiersz 22
 Dochód oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu lub
częściowego zwrotu zgromadzonych środków (art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy) –
wiersz 23
 Dochód uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu
zgromadzonych środków (art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy) – wiersz 24
 Kwoty wypłaty gwarantowanej (art. 30a ust. 1 pkt 12 ustawy) – wiersz 25
W konsekwencji dotychczasowe wiersze zostały przenumerowane, a w wierszu 27
„Suma pobranego zryczałtowanego podatku do przekazania do urzędu skarbowego za
poszczególne miesiące…” są zsumowane wiersze od 1 do 26.
Wszystkie pozycje w nowych wierszach mają wartości zerowe.
7. w części D w pozycji 357 do imienia zostało dodane nazwisko i podpis, natomiast
pozycje z nazwiskiem i podpisem zostały usunięte;
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8. Po wyrazie „Podpis” został dodany tekst „albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz
stanowiskiem służbowym
9. została usunięta część E Adnotacje urzędu skarbowego;
10.w pouczeniu zostało usunięte przywoływanie daty oraz dziennika ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji
PIT-11– informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych
zaliczkach na podatek dochodowy
1. w poz. 1 po wyrazie „NIP” został dodany przypis nr 1 o treści: „W przypadku
przedsiębiorstwa w spadku, należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego
przedsiębiorcy.” oraz został dodany identyfikator podatkowy PESEL;
2. w podstawie prawnej zostały uaktualnione dzienniki ustawy;
3. w terminie składania został dodany przypis nr 3 w brzmieniu: „W przypadku
przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień
wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania
zarządcy sukcesyjnego.”;
4. w części B w tytule wyraz „płatnika” został zastąpiony wyrazem „składającego”;
5. w poz. 9 na końcu opisu został dodany przypis nr 6 o treści: „W przypadku
przedsiębiorstwa w spadku, należy podać dane identyfikacyjne zmarłego
przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.”;
6. w części E w tytule zostały dodane wyrazy „- część tę wypełniają składający będący
płatnikami”;
7. w wierszu 10 Inne źródła został dodany odnośnik nr 12 o treści „w Wierszu 10 części E
wykazuje się m.in. kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy,
w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 82) oraz
zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika.”;
8. zostałą dodana część oznaczoną literą F o tytule Informacja o wysokości przychodów,
o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy przeznaczoną do wykazywania przychodów z
innych źródeł, w tym z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach z podtytułem: „(część tę
wypełniają składający niebędący płatnikami, o których mowa w art. 42a ustawy, w tym
rolnicy);
9. dotychczasowa część F "Informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o
załączniku" została oznaczona literą G i został dodany wiersz o treści „Przychody z
tytułu stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy. Należy wykazać
kwotę stypendium, do wysokości limitu zwolnienia.”;
10.w części H (wcześniej G) zatytułowanej "Podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do
obliczenia i pobrania podatku/pełnomocnika płatnika" został dodany odnośnik nr 14 o
treści „Część H informacji wypełniają składający będący płatnikami podatku.”;
11.w części I (wcześniej H) zatytułowanej "Podpis osoby upoważnionej do sporządzenia
informacji” został dodany odnośnik nr 15 o treści „Część I informacji wypełniają
składający niebędący płatnikami, którzy wypełnili część F.”;
12.w pozycjach 86 oraz 87 do imienia zostało dodane nazwisko i podpis, natomiast
pozycje z nazwiskiem i podpisem zostały usunięte;
13.po wyrazie „Podpis” został dodany tekst „albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz
stanowiskiem służbowym”;
14.została usunięta dotychczasowa część H Adnotacje urzędu skarbowego;
15.w pouczeniu zostały usunięte przywoływanie daty oraz dziennika ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
W związku z wykreśleniem części D oraz E generacja powyższej informacji została
zablokowana.
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3.2 Dodano nowej wersji sprawozdania GUS Z-06 zgodnej ze wzorem
obowiązującym za 2018 rok (zmiana zrealizowana w wersji 2.0.46.0A)
Sprawozdanie GUS Z-06 zostanie uaktualnienie zgodnie ze wzorem obowiązującym za
2018 rok.
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4. PL - Płace

4.1 Zaktualizowano wzor formularza ZUS DRA
Zaktualizowany został formularz ZUS DRA, tak aby był zgodny z wersją 5 KEDU.
Wprowadzone zmiany polegały na zmianie kolejności bloków:
- Blok VI został blokiem IX
- Blok VII został blokiem VI
- Blok VIII został blokiem VII
- Blok IX został blokiem VIII.
Wyliczenia w nowych blokach VI, VII i VIII nie zostały zmienione - wpisane kwoty będą takie
same jak kwoty w blokach VII, VIII i IX KEDU w wersji 4.
Zmienione zostały jednak wyliczenia w nowym bloku IX: od sumy kwot składek wykazanych
w poszczególnych blokach: IV, VI, VII i VIII odejmowana jest łączną kwota do potrącenia
wykazana w bloku V; jeśli wynik jest ujemny jest wpisywany w polu 1 bloku IX, jeśli dodatni
w polu 2 bloku IX.
W celu zachowania możliwości generacji starszych wersji formularzy ZUS została
wprowadzona możliwość generacji m.in. formularza ZUS DRA zgodnie z poprzednią wersją
KEDU – wersję tę określa parametr systemowy RPl222 o nazwie KEDU-WERSJA.
Domyślną wartością tego parametru jest ‘5’, jednak po wprowadzeniu jako aktualnej
wartości parametru ‘4’ generowany jest formularz zgodny z wersją 4 KEDU (formularz taki
można np. wczytać do starszych wersji Płatnika).
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5. SL - Słowniki Lokalne

5.1 Migracja adresów w związku ze zmianą w słowniku gmin (likwidacja gminy
Ostrowice) (zmiana zrealizowana w wersji 2.0.46.0A)
W związku z likwidacją gminy Ostrowice, zostały przeprowadzone aktualizacje danych
adresowych oraz słownika gmin i miejscowości.
Gmina Ostrowice (320304) została zamknięta z dniem 31.12.2018.
Do gminy Drawsko Pomorskie (320302) przepięte zostały miejscowości: Borne(0308407),
Dołgie(0308459),
Donatowo(0308608),
Grzybno(0308465),
Jelenino(0308525),
Ostrowice(0308590) i Przytoń(0308620)
oraz osady: Jutrosin(0308413), Karpno(0308637), Kiełpin(0308643), Kolno(0308420),
Kosobądz(0308471),
Przystanek(0308650),
Szczytniki(0308531),
Tęczyn(0308666),
Węglin(0308488).
Do gminy Złocieniec (320306) przepięte zostały miejscowości: Chlebowo(0308436),
Cieminko(0308442), Gronowo(0308494), Nowe Worowo(0308548), Płocie(0308614),
Siecino(0308672), Smołdzięcino(0308695), Szczycienko(0308703) i Śmidzięcino(0308583)
oraz osady: Bolegorzyn (0308554), Dobrosław (0308689), Drzeńsko (0308502), Grabinek
(0308560), Kania Górka (0308577), Śródlesie (0308519).
Dodatkowo zostały zaktualizowane:
- dane zarejestrowanych klientów RP dotyczące miejsca zamieszkania,
- adresy,
- sprawozdania.
Po wykonaniu aktualizacji należy wykonać proces aktualizacji danych klientów RP (z
harmonogramu zadań).
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6. SPL - Sprawozdawczość Lokalna

6.1 Dodano nową wersję sprawozdania Załącznik 8 do MPiPS-01 za rok 2018
Definicja sprawozdania
Została dodana nowa wersja sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 8 w wersji 6 obowiązująca
od 01.01.2018, która jest zgodna z formularzem obowiązującym w 2018 roku. Został dodany
nowy szablon sprawozdania obowiązujący od 01.01.2018. Podstawowe dane definicji jak
tryb obliczeń, status, dostęp, przeznaczenie sprawozdania itp. pozostają identyczne jak w
wersji poprzedniej (tj. za 2017 rok).
Wersja 5 sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 8 została zamknięta z datą 31.12.2017.
Założenia kontrolne
Założenia kontrolne dla sprawozdania w wersji 6 są zgodne z opublikowanymi na rok 2018.
Struktura DBF
Wyniki sprawozdania za rok 2018 są eksportowane do struktury DBF dostosowanej do
formularza obowiązującego w 2018 roku
Zasady wyliczania sprawozdania
W całym sprawozdaniu została zmieniona kwalifikacja osób względem struktury terytorialnej.
Jest dodatkowo uwzględniany adres do statystyk.
Oprócz tych zmian obliczenia pozostają identyczne jak w wersji dla roku poprzedniego z
wyjątkiem kwalifikacji osób do kolumn 3 i 4 w działach 2.2 i 3.2.
Do kolumn 4 w działach 2.2 i 3.2 są kwalifikowane osoby na podstawie danych zawartych w
tabeli zus_okres_zatrudnienia. Aby osoba została zakwalifikowana do kolumny 4, musi
przepracować co najmniej 30 dni w okresie 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w
programie.
Wyszukiwanie odpowiednich okresów zatrudnienia jest przeprowadzone w oparciu o
zapytanie:
SELECT ZOZ.DATA_OD,
CAST
(LEAST(
ZOZ.DATA_DO,
CAST
(COALESCE(
sy_udzial_wprogramie.DATA_DO_STAT,
sy_udzial_wprogramie.DATA_DO,
mf_program.DATA_ZAKONCZENIA) AS DATE) +
'3 month'::INTERVAL ) AS DATE) AS DATA_DO
FROM zus_okres_zatrudnienia ZOZ
WHERE ZOZ.ID_OSOBY = fo_osoba_klient.ID_OSOBY)
AND ZOZ.DATA_OD >= COALESCE(sy_udzial_wprogramie.DATA_DO_STAT,
sy_udzial_wprogramie.DATA_DO, mf_program.DATA_ZAKONCZENIA::DATE
AND ZOZ.DATA_OD <= (COALESCE(sy_udzial_wprogramie.DATA_DO_STAT,
sy_udzial_wprogramie.DATA_DO, sy_udzial_wprogramie.DATA_DO,
mf_program.DATA_ZAKONCZENIA)::DATE + ''3 month''::INTERVAL )
ORDER BY ZOZ.DATA_OD ASC
W związku z tą zmianą zmienił się również sposób kwalifikacji do kolumn 3 w działach 2.2 i
3.2 w zakresie osób, które przerwały udział z powodu podjęcia pracy. Do takich osób są
zaliczane te osoby, które podjęły pracę, bez względu na długość jej trwania. To oznacza, że
nie wszystkie osoby, które podjęły pracę zostaną wykazane w kolumnie 4 tego
sprawozdania.
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6.2 Dostosowano sprawozdanie Załącznik 1 do MPiPS-01 do formularza
obowiązującego w 2019
Definicja sprawozdania
Została zmodyfikowana wersja 6 sprawozdania MPiPS-01 obowiązująca od 01.01.2018.
Został dodany nowy szablon sprawozdania zgodny z wzorem formularza obowiązujący od
01.01.2019. Podstawowe dane definicji jak tryb obliczeń, status, dostęp, przeznaczenie
sprawozdania itp. pozostają niezmienione.
Założenia kontrolne
Założenia kontrolne dla sprawozdania zostały zmienione zgodnie z obowiązującymi wzorami
na 2019 rok.
Struktura DBF
Wyniki sprawozdania za rok 2019 są eksportowane do struktury DBF identycznej jak w roku
poprzednim.
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7. ZC - Zatrudnienie Cudzoziemców

7.1 Umożliwiono wyświetlenie dokumentów w sprawie z poziomu wniosku o
pracę
Na oknie wniosku ZC0002M, w sekcji "Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową
cudzoziemca" obok pola "Sygn. sprawy" został dodany przycisk „Dokumenty”. Po jego
wybraniu zostanie otwarte okno sprawy ZC0001M, z którą wniosek jest powiązany.
Użytkownik ma możliwość zapoznania się z dokumentami zarejestrowanymi w danej
sprawie.
Przycisk jest widoczny, jeżeli otwarte okno wniosku jest jedynym otwartym oknem ZC0002M
i jest aktywny, gdy została nadana sygnatura sprawy.

Pozostałe zmiany na oknach związanych z pracą sezonową
Zmodyfikowane zostało okno sprawy dot. wydania zezwolenia na pracę sezonową
cudzoziemcowi ZC0001M – została w nim zablokowana możliwość modyfikacji dokumentów
w danej sprawie, jeżeli okna dla tych dokumentów są już otwarte (np. w przypadku
wywołania okna sprawy z okna wniosku, nie ma możliwości ponownego otwarcia tego
wniosku w trybie edycji ).
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W oknach ZC0002L, ZC0002M, ZC0003L, ZC0003M, ZC0004L, ZC0004M, z których
możliwe jest przejście do okna wniosku wprowadzono zmiany tak, aby umożliwić otwieranie
okna sprawy z poziomu wniosku oraz ograniczyć możliwość modyfikacji danych z poziomu
dokumentów w sprawie dostępnych na oknie ZC0001M.
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