
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.154) 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 

Új jogcím: Edenred Kártya

Új jogcímet hoztunk létre Edenred Kártya elnevezéssel. A jogcím a További juttatás fülön található,

s  bérjövedelemként  adózik.  Munkaviszonyban álló  – Főállású,  Munkaviszonyban álló  – Főállású

nyugdíjas, Munkaviszonyban álló – Máshol főállással jogviszonyformákban érhető el az új jogcím.

Úgy működik, hogy a dolgozó részére kifizetendő vagy átutalandó összeg nem fogja tartalmazni a

juttatás nettó összegét, hanem az visszavonásra kerül. 

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Visszavonás sor módosítása

A dolgozó részére kifizetendő vagy átutalandó összeg nem tartalmazza bizonyos juttatások nettó

összegét,  hanem  azok  visszavonásra  kerülnek.  Ezek  olyan  jogcímek,  melyeket  utalvány  vagy

valamilyen szolgáltatás formájában kap meg a dolgozó, s nem pénzbeli összegben. Többféle típusú

jogcímünk is  van,  melyek visszavonásra kerülnek a dolgozó béréből,  s  ezek a jogcímek adózási

szempontból  is  eltérően  működhetnek,  így  az  előző  programverzióval  elérhetővé  tett  állapothoz

képest további módosítást volt szükséges elvégeznünk. 

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

kiszámításával kapcsolatban tehát további módosítást végeztünk el.



Nézzük most meg, hogy milyen működési elv alapján történik az egyes jogcímek visszavonása. Ez

alapján 3 típusba soroltuk az érintett jogcímeinket. 

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. 

Az érintett jogcímek az alábbiak:  

Adóköteles biztosítási díj - egyéb béren kívüli jutt.                      

Ajándék - egyéb béren kívüli jutt.                                                          

Ajándék - közeli hozzátartozó részére - egyéb béren kívüli jutt.      

Dolg. javára kötött életbiztosítás                                           

Edenred Kártya - egyéb béren kívüli jutt.                             

Egészségbiztosítás                                                                          

Kamatkedvezményből származó jövedelem                                 

Kockázatinak nem minősülő életbiztosítás                                                   

MultiPay 4444-Ajándék - egyéb béren kívüli jutt.                      

MultiPay 6611-Kultúra - adómentes                                     

MultiPay 6622-Sportesemény - adómentes                                

Munkáltatói lakáscélú támogatás-átutalva                                         

Munkáltatói lakáscélú támogatás-visszavonandó                         

Munk. önsegélyező pt. - egyéb béren kívüli jutt.                                

Pénztárból kifizetett temetési segély                                                    

Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - béren kívüli juttatás           

Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - egyéb béren kívüli jutt.        

Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - béren kívüli juttatás           

Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - egyéb béren kívüli jutt.       

Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - béren kívüli juttatás         

Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - egyéb béren kívüli jutt.      



2. kategória: Azok a jogcímek, amelyeknek a bruttó összegéből nettót állapítunk meg, s ez a

nettó összeg kerül visszavonásra.

Ezek olyan jogcímek,  amikor  a  dolgozótól  a  jogviszonyformának megfelelő  adót,  járulékot  kell

vonni, s így a számfejtés során megadott Bruttó összegből egy nettó összeget kell megállapítanunk, s

ezt a nettó összeget vonjuk vissza a kifizetendő összegből. 

Az érintett jogcímek az alábbiak: 

Adóköteles biztosítási díj                                                                     

Beiskolázási támogatás                                                

Edenred Kártya                                                                                               

Kultúra utalvány                                                      

Melegétkeztetés térítés (nem kedv.)                                                       

Mobilitási célú lakhatási támogatás                                   

Munkáltatói lakáscélú támogatás adóköteles-átutalva                                        

Munk. magánnyugdíjpt-i  kiegész                                       

Munk. önk.bizt.eüpt.                                                                                                          

Munk. önk.bizt.nypt.                                                  

Munk. önk.bizt.nypt. (2)                                                                                       

Munk. önk.bizt.nypt. (3)                                                               

Munk. önk.bizt.nypt. (4)                                                                                      

Munk. önk.bizt.nypt. (5)                                                                                      

Szülési segély                                                                                                        

Vállalati segély                                                      

3.  kategória:  Azok a jogcímek,  melyeket  kétféleképpen is  figyelembe vehetünk az  alapvető

működésük alapján.

Vannak  olyan  jogcímeink,  melyek  a  Költségtérítés  fülön  találhatóak.  Az  itt  található  jogcímek

többségére jellemző, hogy az Adózó részbe írt összeg után vonjuk le a jogviszonyformára jellemző

adókat, járulékokat. Ha az Adózó rész nincs kitöltve, akkor adó- és járulékmentesen számolunk. 



Ha az Adózó rész nulla volt, akkor a juttatás Bruttó értékét vonjuk vissza. Ha töltve volt az Adózó

rész, akkor annak megfelelő adókkal, járulékokkal csökkentjük a juttatás Bruttó értékét, s azt vonjuk

vissza a kifizetésre kerülő összegből. 

Az érintett jogcímek az alábbiak: 

Ajándék                                                                                           

Ajándék - közeli hozzátartozó részére                                 

Ajándék utalvány                                                                                

Átvállalt iskolarendszerű képzés                                      

Belföldi napidíj (pénztárból)                                         

Bérlet-juttatás                                                                              

Bölcsődei/óvodai szolgáltatás és ellátás                              

Erzsébet-utalvány                                                                                 

Étkezési hozzájárulás /nem rendszeres/                                

Étkezési utalvány                                                                        

Gépkocsi költségtérítés pénztárból kifizetve                          

Hideg étkezési utalvány                                                                                              

Internethasználat                                                     

Kereskedelmi utalvány                                                                                       

Kockázati balesetbiztosítás                                           

Kockázati betegségbiztosítás                                                                             

Kockázati életbiztosítás                                              

Kölcsön kezelési költség                                                                                      

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)                                                            



Lakásbérleti díj                                                                                                          

MultiPay 2211-Ételfogyasztás                                          

MultiPay 2222-Meleg étkezés                                           

MultiPay 7711-Ruházat és cipő                                         

MultiPay 7722-Műszaki cikk                                            

MultiPay 7733-Kozmetikum és tisztítószer                              

MultiPay 7744-Lakás- és konyhafelszerelés                             

MultiPay 7755-Szépségszolgáltatás                                     

MultiPay 7766-Újság és könyv                                          

MultiPay 7777-Üzemanyag                                               

MultiPay 7788-Vitaminok és táplálékkieg.                              

MultiPay 7799-Építőanyag és barkácsáru                                

MultiPay 8001-Céges saját termék és szolg.                            

Művelődési intézményi szolgáltatás                                                     

Összevonandó egyéb juttatás                                                                            

Parkolási költség                                                                                                  

Számítógép juttatás                                                                                              

Távolsági bérlet juttatás                                                                                          

Telefonszolgáltatás                                                   

Természetbeni étkezés                                                                                              

Természetbeni juttatás                                                                             

Utazási ktg. elszámolás                                                                                         

Üdülési csekk                                                                                                          

Üdülési csekk-hozzátartozó részére                                                             

Üdülési szolgáltatás                                                                             

Védőszemüveg juttatás                                                 



Van két jogcímünk, mellyel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Önöket!

Az érintett jogcímek az alábbiak: 

• Külföldön adóköteles jövedelem        

• Önsegélyező egészségpénztári befizetés /adomány/          

Jelenleg ez a két jogcímünk e programverzió letöltését követően készített  számfejtésben meg fog

jelenni  a  kifizetendő  összegben.  Vissza  fogjuk  állítani  az  eredeti  működésüket,  mely  szerint

visszavonásra fognak kerülni. A módosítás egy következő programfrissítéssel lesz elérhető. 

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

Budapest, 2019. február 1. 

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/

