
Kedves Ügyfelünk!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önt az XL Bér modul legújabb frissítéséről:

A legújabb verziója az 1.118 (2) az internetről letölthető a levél végén található link

segítségével

Változások, bővítések az XL Bér programban:

Alapadatokkal kapcsolatos módosítások: 

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Azonosító és személyi adatok / T1041

végzettség fül

-  ÚJ: T1041 végzettég  fül  a  dolgozó törzsadatában a T1041 adatszolgáltatás  13-01. pótlap

töltéséhez kapcsolódóan 

Az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Azonosító és személyi adatok / T1041 végzettség

fülön  nyílik  lehetőség  a  dolgozó végzettségét,  képesítését,  szakképesítését  megadni;  az  okiratot

kiállító intézmény nevét, és az okirat számát. Az itt rögzített adatok a T1041 adatszolgáltatás 13-01.

pótlapján is meg fognak jelenni. 

Eszközsor:

15NY29 / 15NY30 nyilatkozat nyomtatása

A  NAV  honlapjára  2015.12.23-án  felkerült  nyomtatványminta  alapján  elkészítettük  az  SZJA

bevallással  kapcsolatos  nyilatkozatot,  mely  a  2015-ös  évben  érhető  el  az  SZJA  blokkban.  Az

eszközsor menüponton belül a képernyő bal felső sarkában, az alábbi ikon található:



Erre az ikonra kattintva a 'Nyomtatás' menüponton belül található meg a bal alsó sarokban az NY29

feliratú gomb (más néven SZJA nyilatkozat), mely a kijelölt dolgozókról kinyomtatható, és csak a

dátum  kitöltése  szükséges.  A  helységnév  is  automatikusan  rákerül  a  nyomtatványra,  ha  az

Alapadatok  /  Cég  alapadatok../  Cég  törzsadatok,  beállítások'  menüpontban  az  'Adatátadási

beállítások' fülön belül az 'Abev' fülön legalul a ’Helység (xxT1041)’ rovat kitöltésre kerül.

Elszámolással kapcsolatos módosítások:

Elszámolás/Hóvégi elszámolás

- Módosítás: Terhességi, szülési táppénz; Terhességi, szülési táppénz kórházi, Gyermekápolási

táppénz kórházi táppénz távollétek figyelembe vétele a munkaidőkeret elszámolásakor Mt.

93. § (3) bekezdése alapján

Az  elvégzett  módosítás  eredményeként  bővítettünk  azon  távollétek  körét,  melyet  ledolgozott

óraként figyelembe veszünk a munkaidőkeret elszámolásakor. Így a Terhességi, szülési táppénz;

Terhességi,  szülési  táppénz  kórházi,  Gyermekápolási  táppénz  kórházi  táppénz  távolléteket  is

figyelembe vesszük már a munkaidőkeret tekintetében, a napi munkaidő mértékével. 

A Munkaidőkeret elszámoláshoz kapcsolódóan e 3 távollét esetében is az Óra mező mellett jobbra

egy új mezőben kézzel beírható, hogy a dolgozó beosztása szerint az adott távollét ténylegesen hány

órára vonatkozott.  Ez az új mező a TB ellátások – táppénz típusú távolléteknél fog megjelenni.

Ledolgozott  óraként  figyelembe  vesszük  a  munkaidőkeret  elszámolásakor  a  táppénz  típusú

ellátásokat is a munkaidőkeret tekintetében, az e mezőben megadott óra érték mértékével. 



Nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás/Nyomtatás/nyomtatványok/Egyéb nyomtatványtípus/Nyilatkozatok

- Aktualizálás: A NAV hivatalos honlapjára 2015.12.30-án felkerült nyomtatványok alapján

elvégeztük az alábbi adóelőleg nyilatkozatok 2016. évre történő aktualizálását is: 

- Adóelőleg-nyilatkozat 2016. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről

- Adóelőleg-nyilatkozat 2016. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről

-  Adóelőleg-nyilatkozat  a  2016.  évben  az  adóelőleg  meghatározása  során  figyelembe  vehető

költségekről

- Külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata a 2016. évben adókedvezmény érvényesítéséhez

- Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről a 2016. évben

Adatátadással kapcsolatos módosítások

A 2016. évben az alábbi NAV felé történő adatszolgáltatások érhetők el: 

- xxT1042E importfájl előállítás

- xxT1041 importfájl előállítás



Budapest, 2016. január 7.

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/

