
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.135) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

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

program legújabb verziójában:

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a 2018. év megnyitását csakis abban az
esetben végezzék el, amennyiben a 2017. 12 hónapban minden dolgozót

leszámfejtettek már!

Az  idei  évnyitáshoz  kapcsolódó  leírás  tartalmaz  újdonságokat,  illetve  fontos
tudnivalókat, ezért kérjük figyelmesen olvassák végig ezt a levelet, és csakis ezt
követően nyissák meg a 2018. évet!

Évnyitás elvégzése előtti fontos tudnivalók, azt megelőző lépések:

Évnyitást követően 2018-ban csak azon dolgozók szerepelnek majd a dolgozói névsorban, akik

2017.12.31-én rendelkeztek  aktív jogviszonnyal.  Lehetőség van arra  is,  hogy olyan dolgozó is

átkerüljön  a  2018-as  évbe,  akinek  a  jogviszonya  még  2017.12.31.  előtt  véget  ért.  Annak

érdekében,  hogy  ezen  dolgozók  is  szerepeljenek  a  2018.  évben,  szükséges  az  'Alapadatok  /

Dolgozó  törzsadatai  /  Alapadat  /  Azonosító  és  személyi  adatok  /  Egyéb  beállítások' fülön  a

'Következő évben szerepeljen' elnevezésű jelölőnégyzetet bepipálni. 

Évnyitás menete:

1. Frissítse az XLBér programot a 1.135-ös verzióra

2. Lépjen be az adott cég 2017. DECEMBER hónapjába

3.  Lépjen  a  'Karbantartás'  fülre.  Az  itt  található  'Következő  év  megnyitása'  menüpont

segítségével nyitható meg a 2018-as év.



Amennyiben több cég számára végzi a bérszámfejtést, úgy minden cégben külön-külön kell

elvégezni az évnyitást.

FONTOS  változást  végeztünk  el  az  Ekho  szerinti  adózás  bérprogramban  történő

kezelésével kapcsolatban: Évnyitást követően a cég törzsadatban a Kiegészítő adatok,

beállítások / Elszámolás / Adók, járulékok, kedvezmények fülön az "Ekhós jövedelem

megosztása nem ekhósan adózó jövedelemrész megadásával" funkció alapértelmezetten

beállításra fog kerülni. 

Ez a beállítás a továbbiakban nem is lesz módosítható!  Mivel ez a funkció jelentős

mértékben hatással  van az elszámolás végeredményére az ekhósan adózó dolgozók

esetében,  ezért  rögtön  évnyitást  követően  egy  képernyőn  megjelenő  üzenetben  is

felhívjuk erre a technikai változtatásra a figyelmet.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez a figyelemeztető üzenet csakis évnyitást követően,

és csakis egyszer fog megjelenni!!

Tehát, amikor megnyitja az évet, a képernyőn a bal alsó sarokban megjelenő segédlet

alapján  figyelmesen  ellenőrizze  az  érintett  dolgozók  törzsadatában  az  "Ekho

fizetésére  kötelezett"  beállítás  melletti  jövedelemrész  összegeit.  Szükség  esetén

módosítsa  az  érintett  adatokat  úgy,  hogy  a  továbbiakban  a  nem ekhósan  (azaz  a

"normál" módon) adózó jövedelemrész szerepeljen a törzsadatban és ne az ekhósan

adózó rész! Ez a segédlet is egyetlen egyszer fog megjelenni, ezért javasoljuk, hogy ezt

rögtön  nyomtassák  is  ki,  s  őrizzék  meg  addig,  amíg  minden  érintett  dolgozó

törzsadatában el nem végzik a szükséges módosítást. 



Amennyiben  azt  tapasztalják,  hogy  évnyitást  követően  nem  jön  elő  Önöknél
semmilyen figyelmeztető üzenet, annak az az oka, hogy 

• a cég törzsadatban már a 2017-es évben is be volt már állítva a Kiegészítő

adatok, beállítások / Elszámolás / Adók, járulékok, kedvezmények fülön

az  "Ekhós  jövedelem  megosztása  nem  ekhósan  adózó  jövedelemrész

megadásával" funkció, illetve

• nincs olyan dolgozó a cégben, akinél be lenne állítva a Jövedelem / Járulék

beállítások  fülön  az  "Ekho  fizetésére  kötelezett"  funkció,  azaz  nincs

ekhósan adózó dolgozó.

Funkciók, melyek már az évnyitáskor teljesen automatikusan érvényesülnek (anélkül,

hogy bármilyen segédmenüpontot lefuttatna a felhasználó):

1) Szabadságkeret újraszámoltatása: 

Előző évi szabadság és tárgyévi szabadságkeret kezelése automatikusan

A Karbantartás / Következő év megnyitása menüpont lefuttatásával a program már automatikusan

elvégzi a 2018. évben a dolgozók Alapszabadság keretének újraszámítását a születési idő alapján,

valamint automatikusan újraszámításra kerülnek a gyermekek után járó és fiatal munkavállalók

pótszabadság napjainak számai is. Lehetőség van elvégezni az előző évi, még fel nem használt

szabadságok  átemelését  szintén,  mely  napok  a  dolgozók  törzsadatába,  a  'Munkaügy  /

Szabadságkeret' fülön található 'előző évről áthozott' rovatba fognak kerülni.



Amennyiben  már  Évnyitáskor  automatikusan  szeretné  átemeltetni  az  előző  évben  bent  maradt

szabadságokat,  az  esetben  a  megjelenő  figyelmeztető  üzenet  ablakban  az  'Igen'  gombra  kell

kattintani! 

Amennyiben a 'Nem'-re kattint, az esetben az előző évben még fel nem használt szabadságok nem

fognak automatikusan átkerülni a 2018. évre, azonban a szabadságkeretek és gyermek után járó

pótszabadságok, fiatal munkavállaló utáni pótszabadságok automatikusan újraszámításra kerülnek,

bármilyen segédmenüpont lefuttatása nélkül is. 

Évnyitást követően minden kézzel felvitt tárgyévi szabadságkeret adat felül fog íródni!

Közfoglalkoztatottak esetén (23-as alkalmazás minősége kód mellett, illetve amennyiben a 2017.

évben a cég törzsadatokban a Kiegészítő adatok, beállítások / Egyéb fülön a 'Közfoglalkoztatotti

szabadság  számítása'  funkció  beállításra  került)  évnyitáskor  az  Alapszabadság  keretének

újraszámításakor a dolgozó törzsadatában a Munkaügy/Szabadságkeret fülön a Közfoglalkoztatotti

szabadság mezőben fixen 20 nap jelenik meg, mint Éves teljes keret, valamint automatikusan nem

kerülnek újraszámításra a gyermekek után járó és fiatal munkavállalók pótszabadság napjainak

számai sem. 

2)  Alapadatok  /  Dolgozó  törzsadatai  /  Alapadat  /  Azonosító  és  személyi  adatok  /

Házastárs- /élettárs, csal. kedv. adatai fül:

A családi kedvezmény megosztása jelölés automatikus törlése évnyitáskor

Tekintettel  arra,  hogy az év eleji  adóelőleg nyilatkozatok  alapján az érintett  dolgozók minden

évben  rendelkeznek  a  családi  kedvezmény  megosztásának  lehetőségéről,  ezért  az  Évnyitást

követően az  Alapadatok/Dolgozó törzsadatai/Alapadat/Azonosító és személyi adatok/Házastárs-/

élettárs, csal. kedv. adatai fülön a Családi kedvezmény megosztása rovat automatikusan üressé

válik a 2018. év megnyitását követően. 



3) Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Eltartottak / Adatszolgáltatás fül:

Tekintettel  arra,  hogy az év eleji  adóelőleg nyilatkozatok  alapján az érintett  dolgozók minden

évben  rendelkeznek  a  családi  kedvezmény  igénybevételéről,  és  a  08-as  havi  bevallás  erre

vonatkozóan  2016  óta  kér  adatokat,  ezért  az  Évnyitást  követően  az  Alapadatok  /  Dolgozó

törzsadatai / Alapadat / Eltartottak / Adatszolgáltatás fül automatikusan üressé válik a 2018. év

megnyitását  követően.  Tehát  az  alábbi  esetekben  fognak  törlésre  kerülni  az  adatok  az

Adatszolgáltatás fülön, 2018. évben:

• amennyiben 2017. évben ezen a fülön Önök adták meg a  kódokat, mert speciálisabb

esetek álltak fenn az eltartott esetén, illetve 

• ha  a  dolgozó módosította  év  közben a  nyilatkozatát,  akkor  annak dátumát  is  be lehetett

állítani, az „A változás bekövetkezésének időpontja“ mezőben;

• ha  jelölve  volt,  hogy  az  eltartott  ne  szerepeljen  az  Adatszolgáltatásokon  (Dolgozó

törzsadatai / Alapadat / Eltartottak / Adatszolgáltatás fülön az Adatszolgáltatásokon

ne szerepeljen az eltartott)

Az év megnyitása után javasoljuk a 'Karbantartás / Évnyitás utáni segédletek (2018)'

menüpont használatát, amely az alábbi automatikákat tartalmazza:

Szabadságkeretek  újraszámítása  :   A  szabadságkeretek  újraszámítása  a  2018.  évben  is  már

teljesen  automatikusan,  és  már  az  évnyitás  alkalmával  megtörténik  anélkül,  hogy  bármilyen

segédmenüpontot  lefuttatna  a  felhasználó.  Ennek  ellenére  a  Karbantartás  /  Évnyitás  utáni

segédletek  (2018) menüpontban  meghagytuk  a  menüpont  keretében  történő  újraszámoltatás

lehetőségét is. 

Amennyiben lefuttatja a funkciót, úgy a program elvégzi a 2018. évben a dolgozók Alapszabadság

keretének újraszámítását  a születési  idő alapján, valamint automatikusan újraszámításra kerül  a

gyermekek után járó pótszabadság napjainak száma is. 

E  menüponton  belül  is  lehetőség  nyílik  még  elvégezni  az  előző  évi,  még  fel  nem  használt

szabadságok átemelését is a dolgozók törzsadatában található 'Munkaügy / Szabadságkeret' fülön



lévő 'előző évről  áthozott'  rovatba.  Tehát amennyiben évnyitáskor az Előző évben bent maradt

szabadságok  automatikus  átemelésekor  a  megjelenő  figyelmeztető  üzenet  ablakban  a  'Nem'-re

kattintott, az esetben az előző évben még fel nem használt szabadságok még át fognak átkerülni a

2018. évre a  Karbantartás / Évnyitás utáni segédletek (2018)  / Szabadságkeretek újraszámítása

menüpont lefuttatásával. 

A funkció lefuttatását követően minden kézzel felvitt tárgyévi szabadságkeret adat felül fog íródni!

Minimálbéres dolgozók csoportos bérkorrekciója: A funkció lefuttatásával a program a 2018.

évben  a  8  órás  teljes  munkaidős,  valamint  a  6,  4,  illetve  2 órás  részmunkaidős havibéresként

beállított  alap  minimálbéres  dolgozó  bérét  automatikusan  aktualizálja  (2018.01.01-től  a

Minimálbér összege: 138.000 - Ft). A menüpont használata természetesen nem kötelező!

Garantált  bérminimumos  dolgozók  csoportos  bérkorrekciója: A  funkció  lefuttatásával  a

program a 2018. évben a 8 órás teljes munkaidős, valamint a 6, 4, illetve 2 órás részmunkaidős

havibéresként  beállított  alap  garantált  bérminimumos dolgozó  bérét  automatikusan  aktualizálja

(2018.01.01-től  a  Garantált  bérminimum  összege:  180.500.-  Ft).  A  menüpont  használata

természetesen nem kötelező!

Kafetéria éves keretérték törlése törzsadatból

A funkció lefuttatásával a 2018. évben minden dolgozó törzsadatából az  Alapadatok / Dolgozó

törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít / Kollektív szerződés, egyéb / Kafetéria fülön az Éves

keret  mező értéke törlésre  kerül!  A funkció használatára  akkor van lehetőség,  amennyiben az

Alapadatok / Cég alapadatok.. / Cég törzsadatok,  beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások /

Kollektív szerződés fülön a Kafetéria rendszer használata már korábban érvényesítésre került. A

menüpont használata természetesen nem kötelező!



Kafetéria elemek törlése törzsadatból:

A funkció lefuttatásával a 2018. évben minden dolgozó törzsadatából az  Alapadatok / Dolgozó

törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít / Kollektív szerződés, egyéb / Kafetéria fülön lévő

elemek  törlésre  kerülnek!  A  funkció  használatára  akkor  van  lehetőség,  amennyiben  az

Alapadatok / Cég alapadatok.. / Cég törzsadatok,  beállítások / Kiegészítő adatok, beállítások /

Kollektív szerződés fülön a Kafetéria rendszer használata már korábban érvényesítésre került. A

menüpont használata természetesen nem kötelező!

Eltartott kedvezményezett pipa törlése:

A funkció lefuttatásával a 2018. évben minden dolgozó törzsadatából az  Alapadatok / Dolgozó

törzsadatai  /  Alapadat  /  Eltartottak fülön  a  Kedvezményezett beállítás  törlésre  kerül  minden

Eltartottra vonatkozóan! A menüpont használata természetesen nem kötelező!

Munkaidőkeret óráinak újraszámítása: 

A funkció lefuttatásával a 2018. évben minden dolgozó törzsadatában az  Alapadatok / Dolgozó

törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít/ Kollektív szerződés, egyéb / Munkaidőkeret fülön a

Munkaidőkeret  használata  esetén  újraszámításra  kerül  a  munkaidőkeret  kötelező  óraszáma!  A

menüpont használata természetesen nem kötelező!



- SPEC: E-idő keretszámítás:

Azon Ügyfeleink esetében, akik az XLBér mellett e-Idő modullal is rendelkeznek, szükséges a

menüpont lefuttatása évnyitást követően! A menüpont használata ezért fontos!

A  szabadságkeret  adatok  e  menüpont  lefuttatásával  fognak  ismét  letárolódni  a  háttérben.

Lefuttatásának hiányban az e-Idő modul felhasználói számára a szabadságkeret adatok nem fognak

automatikusan megjelenni. 

Előírással  megadott  levonások  kezelése  :   A  program  a  2018.  év  átnyitásakor  automatikusan

elvégzi a dolgozók előírással megadott levonásának aktualizálását a 2017. év végi állapot szerint.

Ezek után a megszokott módon dolgozhat a 2018-as évben is. (2018-ban csak azon dolgozók

szerepelnek  majd  a  dolgozói  névsorban,  akik  2017.12.31-én  rendelkeztek  aktív

jogviszonnyal). Lehetőség van arra is azonban, hogy olyan dolgozó is átkerüljön a 2018-as

évbe,  akinek  a  jogviszonya már 2017.12.31.  előtt  véget  ért.  Annak érdekében,  hogy ezen

dolgozók is szerepeljenek a 2018. évben, szükséges  az 'Alapadatok /  Dolgozó törzsadatai  /

Alapadat  /  Azonosító  és  személyi  adatok  /  Egyéb  beállítások' fülön  a  'Következő  évben

szerepeljen' elnevezésű jelölőnégyzetet bepipálni. 

Ezután a 2017-es és a 2018-as év önállóan kezelendő, bármelyik évben a személyi vagy

jogviszonyadat módosítása nem lesz hatással a másik év adatára. 



Jogszabályi változásokkal kapcsolatos FONTOS információk

Szociális hozzájárulási adó általános mértéke 22%-ról 19,5%-ra változik 2018.01.01-
jétől

Szociális hozzájárulási adókedvezmények mértékének változása  2018.01.01-jétől

2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértékének 19,5 százalékra történő csökkentése

hatással van az igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezmények mértékére is. 

Egészségügyi hozzájárulás általános mértéke 22%-ról 19,5%-ra változik 2018.01.01-
jétől

Kifizetőt terhelő ekho mértékének változása 2018.01.01-jétől

A  kifizető  az  egyszerűsített  közteherviselési  hozzájárulásról  szóló  törvényben  meghatározott

ekhoalap összege után 2018. január 1-jétől 20 százalék helyett 19,5 százalékos mértékű ekhót fizet.

Családi kedvezmény mértékbeli változása 2018.01.01-jétől

A Magyar Közlöny 2015.06.24-én megjelent 2015. évi 90. számában a 2015. évi LXXXI. törvény

az  adózással  összefüggő  egyes  törvények  módosításáról  szóló  törvény  a  következőképpen

módosította a személyi jövedelemadóról szóló törvényt:

Szja  tv.  29/A.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép: „29/A.  § (2)  A  családi

kedvezmény  –  az  eltartottak  lélekszámától  függően  –  kedvezményezett  eltartottanként  és  jogosultsági

hónaponként

a) egy eltartott esetén 66 670 forint,

b) kettő eltartott esetén

ba) 2016-ban 83 330 forint,

bb) 2017-ben 100 000 forint,

bc) 2018-ban 116 670 forint,

bd) 2019-ben és az azt követő években 133 330 forint,

c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.”



Eltartottak száma, és ebből a
kedvezményezett eltartottak

Érvényesíthető adóalap-
kedvezmények

1 eltartott Adóalap-kedvezmény

1 kedvezményezett 66.670

2 eltartott Adóalap-kedvezmény

1 kedvezményezett 116.670

2 kedvezményezett 233.340 

Legalább 3 eltartott Adóalap-kedvezmény

1 kedvezményezett 220.000 

2 kedvezményezett 440.000

3 kedvezményezett 660.000

A  bérprogramban  elvégeztük  a  családi  kedvezmény  számításával  kapcsolatos,  törvényi

módosításoknak megfelelő változásokat. 

Munkaidőnaptár aktualizálása 2018-ra:

Munkaidőnaptár  aktualizálása  2018-ra:  A 2018.  évi  munkaszüneti  napok  körüli  munkarendről

szóló  9/2017. (V. 19.) NGM rendelet alapján aktualizáltuk 2018-ra a  bérprogramban található

munkaidőnaptárat a munkaszüneti napok és a munkanap-cserék tekintetében egyaránt.

2018-ban a munkaszüneti napok:

- január 1. (hétfő)
- március 15. (csütörtök)
- március 30. (péntek) - nagypéntek
- április 2. (hétfő) - húsvéthétfő
- május 1. (kedd)
- május 21. (hétfő) - pünkösdhétfő
- augusztus 20. (hétfő)
- október 23. (kedd)
- november 1. (csütörtök)
- december 25-26. (kedd) és (szerda)

MUNKANAP-CSERE - 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet alapján (Magyar Közlöny 2017/73.

száma) alapján:



- március 10., (szombat) munkanap
- március 16. (péntek) pihenőnap
- április 21., (szombat) munkanap
- április 30. (hétfő) pihenőnap
- október 13. (szombat) munkanap
- október 22. (hétfő) pihenőnap
- november 10. (szombat) munkanap
- november 2. (péntek) pihenőnap
- december 1. (szombat) munkanap
- december 24. (hétfő) pihenőnap
- december 15. (szombat) munkanap
- december 31. (hétfő) pihenőnap

Minimálbér, garantált bérminimum változása 2018.01.01-jétől

2016.12.15-én  megjelent  Magyar  Közlöny  204.  számában  a  kötelező  legkisebb  munkabér

(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló a Kormány 430/2016. (XII. 15.)

Korm. rendelete alapján: 

- Kötelező legkisebb munkabér (Minimálbér) összege: 138.000.- Ft/hó

- Garantált bérminimum összege: 180.500.- Ft/hó

A kötelező legkisebb munkabér változásával kapcsolatos módosítások 

A  programban  elvégeztük  a  minimálbér  változásával  összefüggő  módosításokat  a  szociális

hozzájárulási  adókedvezmények;  valamint  a  súlyosan  fogyatékos  személyi  adókedvezménye

esetében  2018.01.01-től  havonta  a  138.000  Ft  5%-a,  vagyis  havi  6.900  Ft  érvényesíthető

maximálisan;  valamint  módosítást  végeztünk  el  a  Táppénz  és  GYED  ellátások  maximum

összegéhez kapcsolódóan is.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2018.01.01-től havi 7.320 Ft, napi 244 Ft. 



Alapadatokkal kapcsolatos módosítások: 

Alapadatok/Dolgozó törzsadatai/Alapadat/Eltartottak

ÁNYK-xx08 fül és a „04-01-es lapon ne szerepeljen az eltartott“ beállítás átnevezése

Az ÁNYK-xx08 fület átneveztük erre: Adatszolgáltatás

Ennek az az oka, hogy ez a funkció csakis a  '08-as számú bevallás mellett az SZJA bevallásra

(Korábbi nevén: '53-as bevallás) is vonatkozik, ezért a korábbi ÁNYK-xx08 fül egy általánosabb,

Adatszolgáltatás elnevezést kapott. 

Emellett  a szintén ezen a fülön található „04-01-es lapon ne szerepeljen az eltartott“  beállítást

ugyanezen okból átneveztünk, erre: „Adatszolgáltatásokon ne szerepeljen az eltartott“.

Alapadatok /  Dolgozó  törzsadatai  /  Jogviszony /  Megtekint,  módosít  /  Jövedelem /

Járulék beállítások fül 

A dolgozó törzsadatában a Jogviszony /  Jövedelem /  Járulék beállítások fül  található START-

kártyás pályakezdő nevű kedvezmény a 2018-as évtől kikerült a bérprogramból. 

Katás egyéni vállalkozó ekhósan adózásának korlátozása

2018.01.01-jétől nem alkalmazható a közterhek ekho szerinti  megfizetése az egyéni  vállalkozó

tevékenységi körében szereplő, törvény szerinti foglalkozás szerinti tevékenységre, ha az egyéni

vállalkozó az adóévben a kisadózók tételes adója szerinti adózást választotta.

(kisadózók tételes adója = KATA)

Amennyiben Egyéni vállalkozó jogviszonyban a „KATA szerinti adózást választó“ beállítás mellé

szeretné  beállítani  az  „Ekho  fizetésére  kötelezett“  funkciót,  akkor  egy  figyelmeztető  üzenetet

jelenít  meg a  bérprogram,  melyben a  fentebb  említett  törványváltozásra  hívja  fel  a  figyelmet.

Akkor is meg fog jelenni ez az üzenet, amennyiben először az „Ekho fizetésére kötelezett“ volt

beállítva, s emellé szeretné beállítani a „KATA szerinti adózást választó“ funkciót. 



Elszámolással kapcsolatos módosítások: 

Elszámolás/Hóvégi elszámolás

Kafetéria  keret  elszámolásához  kapcsolódó  figyelmeztető  üzenet  megjelenítéséhez

kapcsolódó változás 2018.01.01-jétől

A  kafetéria  2018.01.01-jei  törvényi  változásainak  értelmében,  ha  egy  dolgozó  adott  havi

számfejtésében valamely törvény szerinti keretet meghaladja, akkor figyelmezető üzenetet jelenít

meg a bérprogram. Az egyes  meghatározott  jutattásokat  érintő,  22 százalékról  19,5 százalékra

történő csökkentés okán, aktualizáltuk a megjelenő figyelmeztető üzenetek szövegezését. 

Kifizető nem fizet ekhót a hivatásos sportoló részére 2017. november 24-étől 

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban:

Ekho tv.) 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

4. § (3) A kifizető az (1) bekezdésben meghatározott ekhoalap összege után 20 százalék ekhót

fizet.

"4. § (6) A (3) bekezdés rendelkezésétől eltérően a kifizető nem fizet ekhót a hivatásos sportoló

részére az e foglalkozása ellenértékeként juttatott bevétel után." 

Az  Ekho  tv.  „Záró  rendelkezések"  alcíme  a  következő  14/F.  §-sal  egészül  ki:  „14/F.  §  A

sportvállalkozásokat érintő egyes adózási tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXIII.

törvénnyel  megállapított  4.  §  (6)  bekezdése  a  2017.  szeptember  1-jét  követően  kifizetett

jövedelmekre is alkalmazható."

Amennyiben a dolgozóhoz 3721-es számú Feor, azaz Sportoló van kiválasztva, akkor a hóvégi

elszámolásban nem von a bérprogram a Cég terhei fülön Kifizetőt terhelő ekho-t. 



Elszámolás / Hóvégi elszámolás / Bérpótlék fül 

A Bérpótlékok minimum egységdíjával kapcsolatos módosítások a 2018.01.01-jétől hatályos

minimálbér, garantált bérminimum alapján

A bérprogramban elvégeztük a bérpótlékok számítását érintő és kapcsolódó módosításokat.

FONTOS! Szeretnénk  felhívni  figyelmüket  a  2013.10.09-én  küldött,  1.108  (6)  verzióhoz

tartozó  frissítési  levelünkben leírtakra!  Az elvégzett  módosítást  követően 8 órás  dolgozónál

figyeli továbbra is a program a minimum egységdíjat. 

Részmunkaidős  dolgozó  esetében  viszont  nem  fogja  arányosítani  a  program  a  8  órás  teljes

munkaidőhöz a bérpótlék egységdíjának értékét, mivel ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó

álláspontok, vélemények születtek a szakmai berkekben. A továbbiakban havibéres dolgozó esetén

a  dolgozó  havi  bérének  összegét  osztjuk  a  174  arányos  részével,  így  megkapjuk  a  bérpótlék

egységdíját; órabéres dolgozó esetén pedig a dolgozó órabérét jelenítjük meg. 

Természetesen a „M. e.” oszlopban a zárójelek közé tett '(óra)' mennyiségi egység kiválasztásával,

tetszőleges összeg megadására van lehetőség továbbra is, tehát kézzel  felülbírálható a program

által felkínált összeg. 

Közfoglalkoztatottak  esetén  a  bérpótlékok  számfejtésekor  az  1  órára  eső  bértétel

megállapítása

A közfoglalkoztatás  a  munkaviszony egyik  speciális  fajtája,  amikor  alapvetően  nem a  Munka

törvénykönyve,  hanem  a  közfoglalkoztatásról  szóló  2011.  évi  CVI.  törvény  rendelkezései  az

irányadók.  Ez  a  törvény  tételesen  meghatározza,  hogy  a  Munka  Törvénykönyvének  mely

rendelkezéseit kell a közfoglalkoztatottak bérszámfejtésekor is alkalmazni. Ebből következően a

bérpótlékokra  vonatkozó  rendelkezések  közfoglalkoztatás  esetén  is  alkalmazandók  olyan

tekintetben, hogy bizonyos törvényi feltételek teljesülése esetén járnak.  A számítás módja más

azonban. 



A közfoglalkoztatás tekintetében a bérpótlék 1 órára eső alapjának meghatározásakor nem vehető

figyelembe a 174-es osztó (illetve annak arányos része), hanem egyszerűen az adott tárgyhónap

munkanapjai,  munkaszüneti  napjai  és  a  dolgozó  napi  tényleges  munkaideje  alapján  kerül

kiszámításra. Ez azt jelenti, hogy lényegében 1 órára eső alapbér kerül megállapításra, amennyiben

a bérprogramban 23-as alkalmazás minősége kóddal kerül rögzítésre a dolgozó. 

Példa: A dolgozó, közfoglalkoztatotti bért (havi 81.530.- Ft bruttó) kereső közfoglalkoztatott.

2018. 07. hónapban 22 munkanap van, nincs munkaszüneti nap a hónapban. 8 órás a dolgozó

szerződés szerinti napi munkaideje. A dolgozó 4 órányi éjszakai pótlékra jogosult. 

Nézzük meg, hogyan alakul ennek a bérpótléknak a kiszámítása a példánkban!

alapbér (8 órára): 3.706.-

pótlékok: 3.706 / 8 = 463.-

- alapbér (4 órára): 463 x 4 = 1.852.-

- éjszakai pótlék (4 órára): 463 x 4 x 0,15 = 278.-

Elszámolás / Hóvégi elszámolás / Költségtérítés fül 

A törvényi  változás  értelmében 2018.01.01-jétől  az „egyéb  béren kívüli  jutt.”  toldattal  ellátott

jogcímek esetén az 1,18-szoros alap után kell megfizetni a 19,5%-os mértékű eho-t. 

Elszámolás / Hóvégi elszámolás / További juttatás fül 

Új adómentes juttatások

A  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény 1.  számú  melléklete  új  juttatásokkal  bővül  2017.

november 11-ei hatállyal:

"7. Egyéb indokkal adómentes címsor alatti része alapján 

7.37.  z  első  sikeres  nyelvvizsga  és  az  első  emelt  szintű,  idegen  nyelvből  tett  érettségi  vizsga

díjának jogszabály alapján visszatérített összege;

7.38. a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendelet

a) alapján a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan elengedett hallgatói hiteltartozás összege,



b)  szerinti  hallgatói  hitelszerződés  alapján  fennálló  tartozás  törlesztéséhez  a  munkavállaló

számárakifizetett juttatás, a munkaviszony fennállásának időtartama alatt a munkavállalót terhelő

előírt  kötelező  diákhitel  törlesztő  részlet  erejéig,  de  havonta  legfeljebb  a  minimálbér  20

százalékáig terjedő összegig;

7.39. a nyugellátásban és egyes más ellátásban részesülő magánszemélyt kormányrendelet alapján

megillető egyszeri juttatás a juttatás időpontjától függetlenül."

Az új jogcímek a További juttatás fülön találhatóak az alábbi elnevezésekkel: 

• Nyugellátásban és más ellátásban részesülők egyszeri juttatása 

• Nyelvvizsga és emelt szintű érettségi díjának visszatérítése 

• Diákhitel törlesztés támogatása - kifizetendő

Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása

A törvényi  változás  értelmében  2018.01.01-jétől  az  alábbi  jogcímek jogcímek esetén  az  1,18-

szoros alap után kell megfizetni a béren kívüli juttatás adóját, és a 19,5%-os mértékű eho-t. 

- Üzleti ajándék
- Reprezentáció
- Egyéb béren kívüli juttatás
- Telefonadó
- Nyeremény

Nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Kilépő dolgozó papírjai

'Adatlap  -  a  munkáltatótól  származó  jövedelemről  és  az  adóelőlegek  levonásáról'

elnevezésű  nyomtatvány  2018.  évi  aktualizálását  elvégeztük  a  NAV  hivatalos  honlapján

2017.12.27-én elérhetővé tett nyomtatványminta alapján.



Az Adatlap  kilépő  nyomtatvány tesztelését  továbbra  is  folytatjuk,  elsősorban  az  adatgyűjtésre

vonatkozóan.  Amennyiben  szükséges  az  év  első  napjaiban  további  programverziót  teszünk

elérhetővé  ezzel  kapcsolatban.  A  nyomtatvány  mellett  megjelenő  barkácsikon  segítségével

módosíthatóvá válik a nyomtatványon megjelenő adattartalom, szükség esetén. 

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Nyilatkozatok

A jelenlegi 1.135 verzió publikálásának időpontjáig nem kerültek fel a 2018-as évre vonatkozó, év

eleji adóelőleg nyilatkozatok eredeti formátumai a NAV hivatalos honlapjára. 

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a bérprogramból jelenleg a 2018. évből elérhető adóelőleg

nyilatkozatok a 2017-es évi formátumoknak felelnek meg, és nem a 2018-asnak, annak ellenére,

hogy a kiválasztható nyomtatvány nevében a 2018-as felirat szerepel. Amint elérhetővé válnak a

NAV  oldalán  a  hivatalos  minták,  aktualizálni  fogjuk  a  bérporgramból  kinyerhetőeket  is,  s

elérhetővé tesszük egy újabb programfrissítés keretében.

Nyomtatás / Általános lekérdező

További új adatok kiválaszthatósága az általános lekérdezőben

Törzsadatok/Személyi adatok/Személyi adatok blokk

- Telefonszám2



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

Budapest, 2017. december 29.  

Üdvözlettel: 
Vidner Eszter

szoftvertanácsadó
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