
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.155) 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 / További juttatás 

Edenred Kártya jogcím átnevezésre került. 

Az  előző  programverzióval  elérhetővé  tett  Edenred  Kártya jogcím  az  alábbi  elnevezéssel

számfejthető: Edenred utalvány/kártya. 

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Visszavonás sor módosítása

A  számfejtési  képernyőn,  a  jobb  oldali  összesítő  adatok  között  megjelenő  Visszavonás  sor

kiszámításával kapcsolatban tehát további módosítást végeztünk el. 

A jogcímeket 3 kategóriába soroltuk, s az elvégzett módosítás az 1. kategória jogcímeit érintette. 

1. kategória: Azok a jogcímek, amiket teljes bruttó összegben visszavonunk.

Ezek  olyan  jogcímek,  amikor  a  dolgozótól  semmilyen  adót,  járulékot  nem  kell  vonni,  s  így  a

számfejtés során megadott Bruttó összeg lényegében egy nettó összegnek felel meg, így az kerül

visszavonásra a kifizetendő összegből. 

Ebbe a kategóriába kerültek a deviza típusú külföldi kiküldetés és napidíj jogcímeink is. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján jellemzően a bruttó összeg kerül kifizetésre, s ez az oka annak,

hogy  ezen  jogcímeink  eredeti  működését  visszaállítva  továbbra  is  a  Bruttó  oszlopban  szereplő

összeget vonjuk vissza a kifizetésre kerülő összegből. 



Az érintett jogcímek az alábbiak:  

Külföldi kiküldetés - deviza                                          

Külföldi kiküldetés - deviza (nem rendszeres)                         

Külföldi napidíj - deviza                                             

Külföldi napidíj (deviza) – fuvarozó részére                          

Külföldi napidíj - deviza (nem rendszeres)                            

Külföldi napidíj - deviza (rendszeres)                                

Van két jogcímünk, mellyel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Önöket!

Az érintett jogcímek az alábbiak: 

• Külföldön adóköteles jövedelem        

• Önsegélyező egészségpénztári befizetés /adomány/          

Visszaállítottuk az eredeti működésüket, mely szerint teljes bruttó összegben visszavonásra kerülnek.

                      

Nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Kötelezettségek utalási listája

(göngyölítve)

Szeretnénk  felhívni  figyelmüket,  hogy a  Kötelezettségek  utalási  listája  (göngyölítve)  elnevezésű

nyomtatványon jelenleg is dolgozunk, így előfordulhat, hogy még nem minden esetben a megfelelő

adattartalommal nyomtatható.

A  Kötelezettségek  utalási  listáját  hivatalosan  a  1908-as  és  1958-as  bevallással  együtt  tesszük

elérhetővé, várhatóan e hét végéig. Tisztában vagyunk vele, hogy szoros a határidő, de bevallások

még  tesztelés  alatt  állnak,  hogy hibamentesek  legyenek,  illetve  még  a  NAV-tól  várunk  további

módosítást. 

Mindent megteszünk, hogy elérhetővé tegyük a bevallásokat.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!



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

Budapest, 2019. február 4. 

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/

