
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.148) 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:

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jövedelem / Levonások 

Speciális letiltás jogcímek esetén átutalási adatok kezelése

Az  alábbiakban  felsorolt,  bírósági  letiltásokhoz  kapcsolódó  jogcímeink  speciálisan  működnek  a

„Levonások automatikus kezelése” beállítás használata esetén:

Letiltás (...) Államnak járó illeték 
Letiltás (...) Munkadíj és költségátalány
Letiltás (...) Készkiadás
Letiltás (...) Utazási költségátalány
Letiltás (...) Általános költségátalány (MBVK)
Letiltás (...) MOKK költség
Letiltás (...) Végrehajtást kérő részére járó végrehajtási költség
Letiltás (...) Végrehajtást kérő részére járó költségrész
Letiltás (...) Perköltség
Letiltás (...) Perköltség kamata
Letiltás (...) Költségrész előleg
Letiltás (...) Ügyvédi munkadíj
Letiltás (...) Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig
Letiltás (...) Főkövetelés (tőke)
Letiltás (...) Főkövetelés (tőke) után fizetendő további kamatok

Ezekre a jogcímekre az alábbiak jellemzőek (akár az alapértelmezett, akár a speciális megnevezésű

jogcímeket választja): 

• Ezek  a  jogcímek  nem  választhatóak  ki  egyenként,  hanem  az  egyik

kiválasztásával az összes többi is automatikusan kiválasztásra kerül.  Ezáltal

ezek egy határozathoz köthető letiltások lesznek. 



• Ha az  alábbiakban  felsorolt  mezőkben  megadjuk,  vagy akár  módosítjuk  az

adatokat, akkor az minden egybe tartozó jogcímnél egyszerre beállítódik, így

nem kell külön-külön kitölteni azokat:

- Levonás ténye (Előírással/Előírás nélkül)

-  Előírással  megadott  levonáshoz  tartozó  sorszám  (Tárgyéven  belüli,

azonos jogcímhez tartozó előírás sorszáma)

- Kielégítési sorrend kategória

- Határozat/okirat száma

- Határozat/okirat beérkezés dátuma

-  Határozat/okirat  beérkezés  dátuma  melletti  mező  (Azonos  napon

beérkezett okiratok közötti sorrendiség)

- Arány %

- Átutalási adatok:

• ez  esetben  automatikusan  kezeli  azt  a  bérprogram,  hogyha  egy

végrehajtó számlájára utalandó jogcímhez jelölésre kerül az átutalás

ténye,  és  minden  további  adata  (címzett  neve,  átutalási

bankszámlaszám), az az összes többi végrehajtó számlájára utalandó

jogcímnél megjelenik. 

• azok  a  jogcímek,  melyek  a  végrehajtást  kérő  részére  utalandóak,

szintén  elegendő  az  átutalási  adatokat  egyetlen  jogcím  sorhoz

megadni, mert ezek az adatok az összes többi tételnél is meg fognak

jelenni.  

Ezen jogcímek működése nem újdonság,  azon  ügyfeleink  miatt  is  szerettük volna most

részletesen összefoglalni, akik számára ezek az információk eddig nem voltak ismertek. 

• Levonás ( ) Ügyvédi munkadíj jogcímek működésén változtattunk.

A  továbbiakban  nem  másoljuk  az  átutalási  adatokat,  hanem  a

Címzett neve és bankszámlaszáma is önállóan megadható. 



Nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Igazolások 

„Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről” elnevezésű nyomtatványon a

továbbiakban a mentesített keretösszeg kezelése

Az „Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételről” elnevezésű nyomtatványon a

továbbiakban  a  mentesített  keretösszeg  alapján  feltüntetjük  az  adómentes  és  az  éves  személyi

jövedelemadó bevallásban szerepeltetendő adóköteles jövedelem adatait. 

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

Budapest, 2018. október 30. 

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. 

http://www.servantes.hu/

