
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.143) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

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

legújabb verziójában:

Alapadatokkal kapcsolatos módosítások:

A behajtási jutalék összegéhez kapcsolódó új számítási mód

A 35/2015. (XI.10.) IM rendelet alapján bizonyos esetekben az államháztartás alrendszereibe tartozó

adós ügyében, illetve meghatározott eljárások esetén a behajtási jutalék a behajtott összeg 1%-a.

Tekintettel arra, hogy a behajtási jutalék kiszámításakor az általános esetektől eltérően előfordulhat,

hogy 1 százalékos mértékű behajtási jutalékot kell számolni, éppen ezért az „Alapadatok / Dolgozó

törzsadatai / Jogviszony / Megtekint, módosít / Jövedelem / Levonások“ fülön a  behajtási jutalék

összegéhez kapcsolódóan új  számítási  móddal bővítettük a már meglévőeket.  A behajtási  jutalék

alapja  és  összege  rovat  mellett  az  Sz.  mód gombra  kattintva  az  alábbi  képernyő  jelenik meg a

továbbiakban, ahol az új számítási módot ki tudják választani: 



Fontos hangsúlyoznunk, hogy a behajtási jutalékhoz kapcsolódó számítási módok, s majd a behajtási

jutalék kiszámítása továbbra is a levonások automatikus kezelésekor fog megvalósulni („Levonások

automatikus kezelése“ beállítás mellett). 

Elszámolással kapcsolatos módosítások:

Elszámolás/Hóközi elszámolás, Elszámolás/Hóvégi elszámolás

Előfordulhat, hogy a dolgozónak van bírósági letiltása, vagy gyermektartás levonása,  s mindezek

mellett  az adott  havi hó végi  bérelszámolást  megelőzően  elszámolásra  kerül  részére  például  egy

jutalom, vagy prémium. 

Amennyiben  tehát  az  Elszámolás/Hóközi  elszámolás  készítése  menüpontban  elszámolásra  kerül

olyan jogcím, amely a levonások tekintetében munkabérnek minősül, abban az esetben fontos lehet

az, hogy már a hóközi elszámolásban is érvényesítésre kerüljön a levonás. 

Mindezek kapcsán segítségképpen figyelmeztető üzeneteket építettük be a bérprogramba, illetve az

alábbiakban leírtak szerint kell eljárni, ha van olyan dolgozójuk, akinél hóközi elszámolás mellett

bírósági letiltás, vagy gyermektartás előfordul.

1.) Ha a dolgozó törzsadatában a Levonás fülön be van állítva bármilyen levonási jogcím, akkor az

alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg a hóközi számfejtésbe belépve: 

"A dolgozó  jövedelmét  levonások  terhelik,  mert  a  törzsadatában  a  Levonás  fülön  van  beállított

jogcím. Ezért  kérjük feltétlenül pipálja be a hóközi számfejtés megkezdése előtt a "Törzsadatban

beállított jogcímekkel" jelölőnégyzetet, hogy a számfejtésben a levonások érvényesítve legyenek. A

számfejteni nem kívánt jogcímek megnevezése elől vegye ki a pipát a hóközi számfejtésben!"

2.) A hóközi számfejtésben is elérhetővé tettük a Levonás fülön a „Levonások rendbetétele“ gombot,

melynek segítségével a hóközi elszámolásban is rendbe tudják tenni a levonások összegeit. 

Amennyiben a hóközi elszámolásban kézzel további új jogcímet rögzítenek fel – hiszen mindez

befolyásolja  majd  a  nettó  munkabér  (levonás  alapjának)  megállapítását  –,  az  esetben

mindenképpen  szükséges  a  levonások  újraszámítását  elvégezni  a  Levonások  fülön  a

„Levonások rendbetétele“ gomb segítségével. 



A „Levonások rendbetétele“  gomb megnyomása  nélkül  a számfejtésben  felvitt  új  jogcímek nem

lesznek figyelembe véve a nettó munkabér meghatározásakor, így a levont tételek megállapítása nem

ennek az állapotnak megfelelően fog történni!

3.)  Amikor egy letiltási jogcím kifut, akkor megjelenhet az alábbi figyelmeztető üzenet, melyet a

vastagon szedett szövegrészlettel egészítettünk ki: 

"A bírósági letiltás a  dolgozótól  teljes  összegben levonásra került.  A Főkövetelés  után fizetendő

további  kamatok  megállapítása  szükséges  lehet  bizonyos  esetekben,  melyet  egyedi  számítási

szabályok és a Ptk. törvény alapján tudnak kiszámítani. Főkövetelés (tőke) után fizetendő további

kamatok jogcímen számfejthető ennek a tételnek az összege. Javasoljuk, hogy ezt mindenképpen

új hatállyal rögzítse a megfelelő elszámolás érdekében!"

Ezzel  az üzenettel  a Hóvégi elszámolás  mentésekor találkozhatnak, s  olyan esetben jelenik meg,

amikor a Főkövetelés (tőke) éppen kifutott. Ilyenkor ugyanis szükséges lehet a  Főkövetelés (tőke)

után fizetendő további kamatok megállapítása és elszámolása. 

Nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás/Nyomtatás/Összevont nyomtatványtípus/Listák

Új nyomtatvány: KIVA kedvezmény számításához segédlet

Szociális hozzájárulási adó és kedvezményeinek kezelése alapján a Kiva kedvezmény számításához

egy új  nyomtatványt  készítettünk.  A nyomtatvány alapvetően  a  KIVA bevallás  érintett  sorainak

kitöltéséhez nyújt segítséget. 

A nyomtatvány tetszőleges hónaptól-hónapig tartó időszakra is lekérdezhető. Meg lehet választani

azt is, hogy éppen milyen kedvezményre vonatkozóan szeretnék lekérni. 



Nyomtatás/Nyomtatás/Hóvégi nyomtatványtípus/Utalási listák

A Nyomtatás/Nyomtatás/Hóvégi  nyomtatványtípus/Utalási  listák csoportban  található „Levonások

átutalás-listája”  elnevezésű  nyomtatványon  a  továbbiakban  a  Behajtási  jutalék  tételeihez  tartozó

Megjegyzés rovatba írt szöveg mellett a Határozatszám is megjelenik. 

Nyomtatás/Nyomtatás/Egyéb nyomtatványtípus/Egyéb

Lista - Előírásos levonások éves egyenlege nyomtatvány tetszőlegesen választott dolgozói körre

A Lista - Előírásos levonások éves egyenlege elnevezésű nyomtatványt a továbbiakban tetszőlegesen

választott dolgozókra is le lehet majd kérni.

Nyomtatás/Nyomtatás/Egyéb nyomtatványtípus/Kilépő dolgozó papírjai

Adatlap  -  a  munkáltatótól  származó  jövedelemről  és  az  adóelőlegek  levonásáról

nyomtatványon bizonyos jogcímek feltüntetése

Amennyiben  munkaviszonyban  állónak adókötelesen  számfejtik  az  alábbi  jogcímek valamelyikét

(vagyis  az  Adózó  rész  megadásával),  akkor  azokat  az  Adatlapon  az  1.  sorba  fogjuk  behozni.

Amennyiben  ezeket  a  jogcímeket  társas  vállalkozónak  számfejtik,  akkor  az  Adatlapon  5.  sorba

fogjuk behozni. 

Az érintett jogcímek listája:

Ajándék                                                               

Ajándék - közeli hozzátartozó részére                                 

Ajándék utalvány                                                      

Albérleti hozzájárulás                                                

Átvállalt iskolarendszerű képzés                                      

Bérlet-juttatás                                                       

Bölcsődei/óvodai szolgáltatás és ellátás                              

Bölcsődei/óvodai szolgáltatás és ellátás - kifizetendő                

Diákhitel törlesztés támogatása - kifizetendő                         

Étkezési hozzájárulás /nem rendszeres/                                

Internethasználat                                                     



Internethasználat - kifizetendő                                       

Kereskedelmi utalvány                                                 

Kockázati balesetbiztosítás                                           

Kockázati betegségbiztosítás                                          

Kockázati életbiztosítás                                              

Kultúra utalvány                                                      

Mobilitási célú lakhatási támogatás                                   

Mobilitási célú lakhatási támogatás - kifizetendő                     

Művelődési intézményi szolgáltatás                                    

Összevonandó egyéb juttatás                                           

Számítógép juttatás                                                   

Távolsági bérlet juttatás                                             

Telefonszolgáltatás                                                   

Természetbeni juttatás                                                

Üdülési csekk                                                         

Üdülési csekk-hozzátartozó részére                                    

Üdülési szolgáltatás                                                  

Üdülési szolgáltatás forintban                                        

Védőszemüveg juttatás                                                 

A „Munkaruha költségtérítés - közalk. és egyéb“ jogcímet, amennyiben munkaviszonyban állónak

számfejtik, akkor azt az Adatlapon a 2. sorba fogjuk behozni. 

Amennyiben egyéb jogviszonyban állónak adókötelesen számfejtik az alábbi jogcímek valamelyikét

(vagyis az Adózó rész megadásával), akkor azokat az Adatlapon a 7. sorba fogjuk behozni.

Az érintett jogcímek listája:

Albérleti hozzájárulás                                                

Átvállalt iskolarendszerű képzés                                      

Internethasználat                                                     



Internethasználat - kifizetendő                                       

Művelődési intézményi szolgáltatás                                    

Számítógép juttatás                                                   

Üdülési csekk                                                         

Üdülési szolgáltatás                                                  

Üdülési szolgáltatás forintban         

                               

Adatátadással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás/KSH/KSH – 2241

Éves munkaügyi jelentés (KSH)

Az „Adatátadás  /  KSH /  KSH – 2241” menüpontba belépve elkészíthető a 2241-es számú Éves

munkaügyi jelentés elnevezésű KSH adatszolgáltatás. 

Tekintettel arra, hogy az érintett adatszolgáltatás egész évre vonatkozóan gyűjt adatokat, éppen ezért

bármilyen hónapba belépve lekérdezhető lesz (nem kell  feltétlenül december hónapot kiválasztva

belépni). 

Adatátadás/Létszámszámolás 

Új: Munkajogi létszám számolása

Új számítási móddal bővítettük a létszámszámolási lehetőségeket. A továbbiakban lehetőség nyílik

munkajogi létszám számítására is. A tetszőleges időszak megadását, majd az adatok kiszámoltatását

követően  a  képernyő  bal  alsó  sarkában  megjelenő  nyomtatóikon  segítségével  megtekinthető  a

számítás során figyelembe vett dolgozók listája. 



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

Budapest, 2018. március 26. 

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. 


