
Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az XL Bér modul legújabb frissítéséről, melynek 

legújabb verziója (1.128) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

Az  alábbiakban  részletesen  megtalálhatók  és  olvashatók  a  változások, bővítések  az  XL Bér

program legújabb verziójában:

Elszámolással kapcsolatos módosítások: 

Elszámolás/Hóvégi elszámolás

Munkabér-előleg jogcímek levonása a maximum levonható kereten felül

A Levonások automatikus kezelése beállítás használata esetén a program a maximum levonható

33% vagy 50%-on felül automatikusan levonja az alábbi jogcímeket:

Munkabérelőleg /OMB - adómentes/ visszafizetése

Munkabérelőleg /OMB - adómentes/ visszafizetése /2/

Munkabérelőleg /OMB - adómentes/ visszafizetése /3/

Ahhoz,  hogy  ez  automatikusan  megtörténjen,  annyi  szükséges,  hogy  a  dolgozó  törzsadatában

legyen  megadva  az  érintett  jogcímeknél  a  havonta  levonandó  összeg  és  Előírással  legyenek

rögzítve.

TB ellátások kiszámításához a Szerződés szerinti jövedelem megállapítása

Közfoglalkoztatottaknál értelmezett a fizetett ünnep kezelése havibéres bérezési  forma esetén is,

éppen  ezért,  a  Szerződés  szerinti  jövedelem  megállapításakor  a  program  figyelembe  veszi  a

továbbiakban a munkaszüneti  napot.  Ezt  az adatot  minden hónapban letárolja   a program, s  az

Alapadatok/TB  törzsadatok/Alapadat/Jövedelemadatok  fülön  jeleníti  meg  a  Szerződés  szerinti

jövedelem  mezőben.  Annak  okán,  hogy  a  közfoglalkoztatotti  jogviszony  esetén  a  távolléti  díj

fogalma nem értelmezhető, ezért a TB ellátások esetén is a Szerződés szerinti jövedelem lényegében

a dolgozó bruttó alapbérével egyezik meg.  



Kozmetika menüponttal kapcsolatos módosítások:

Kozmetika/Csoportos  adatmódosítás/Csoportos  'Egyéb  csoportosítás  megnevezések'

beállítás

Új  menüpont:  Kozmetika  /  Csoportos  adatmódosítás  /  Csoportos  'Egyéb  csoportosítás

megnevezések' beállítás

A Kozmetika/Csoportos  adatmódosítás/Csoportos  'Egyéb  csoportosítás  megnevezések'  beállítás

menüponton belül lehetőség nyílik több dolgozóhoz egyszerre hozzárendeleni ugyanazt az egyéb

csoportosítás  megnevezést.  Az  Egyéb  csoportosítás  megnevezések  választható  listája  az

Alapadatok/Cég alapadatok../Egyéb csoportosítás megnevezések menüponton belül állítható össze. 

Nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás/Nyomtatás/Nyomtatványok/Egyéb nyomtatványtípus/Belépő dolgozó papírjai

Egyszerűsített munkaszerződés szerkeszthetősége

Egyszerűsített  munkaszerződés  elnevezésű  nyomtatványon  a  Munkavégzési  hely  mező  a

barkácsikon segítségével szükség esetén módosíthatóvá válik a felhasználó által.

Amennyiben további kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a rendelkezésére. 

Budapest, 2017. június 22. 

Üdvözlettel: 
Vidner Eszter

szoftvertanácsadó



A Servantes XL Bér legújabb verziója a

http://www.servantes.hu web oldalon található. Ezen

oldal részletes tájékoztatást nyújt a frissítés folyamatáról

is. Amennyiben a frissítéssel kapcsolatos technikai kérdése

van hívja ügyfélszolgálatunkat a 06-1-273-3310

telefonszámon. 


