
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.156) 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 / Jogviszony

Új alkalmazás minősége kódok a ‘08-as számú havi adó- és járulékbevalláshoz

A 1908-as bevallás kitöltési útmutatója alapján az alábbi új alkalmazás minősége kódok kerültek

bevezetésre: 

104 rendvédelmi egészségkárosodási keresetkieg., honvédelmi egészségkárosodási keresetkieg.

105 rendvédelmi egészségkárosodási járadék, honvédelmi egészségkárosodási járadék

106 vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony

107 más szervhez vezényelt, egészségügyi szabadságra jogosult biztosított

900 a Tbj. szerint biztosítottnak nem minősülő természetes személy

113 hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony

Abban  az  esetben,  ha  a  biztosítottnak  nem  minősülő  természetes  személy  foglalkoztatására

vonatkozóan  a  „foglalkoztatás  minősége  kódok”  között  nem  találnak  megfelelőt,  a  900-as  kód

alkalmazásával szükséges a foglalkoztatásra  irányuló jogviszonyt  jelölni.  Ilyen eset  lehet például

nyugdíjas szövetkezetben a szövetkezeti jogviszony.

Az új alkalmazás minősége kódokat a bérprogramban is elérhetővé tettük. 



Elszámolással kapcsolatos módosítások:

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Új jogcímek: Kulturális szolgáltatás - kifizetendő, Sportesemény belépőjegy/bérlet - kifizetendő

Új jogcímeket hoztunk létre Kulturális szolgáltatás - kifizetendő, Sportesemény belépőjegy/bérlet –

kifizetendő elnevezéssel. A jogcímek a Költségtérítés fülön találhatóak, s Munkaviszonyban álló –

főállású,  Munkaviszonyban  álló  főállású  nyugdíjas,  Munkaviszonyban  álló  –  máshol  főállással,

Munkaviszonyban álló máshol főállással nyugdíjas, Munkaviszonyban álló – Külföldi jogviszony

formákban számfejthetők.

Mindkét jogcím úgy működik, hogy az Adózó rész megadásával a jogviszony formának megfelelő

minden  adó-  és  járulék  levonásra  kerül.  Az  Adózó  rész  kitöltésének  hiányában  adó-  és

járulékmentesen kerülnek elszámolásra a dolgozó és cég oldaláról is. 

A jogcímek nettó értéke a kifizetendő vagy átutalandó összegben megjelenik. 

Nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás/Nyomtatás/Hóvégi nyomtatványtípus/TB nyomtatványok

Aktualizálás:  EB19  - 'Társadalombiztosítási  kifizetőhelyek  által  folyósított  ellátások

elszámolása' 

Aktualizáltuk az 'EB19 - Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása'

elnevezésű  nyomtatványt  a  Magyar  Államkincstár  által  közzétett  2019.  évi  formátumnak

megfelelően.

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák

Aktualizálás: Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nyomtatvány 2019-re

A  2019-es  évre  vonatkozóan  aktualizáltuk  a  „Kötelezettségek  utalási  listája  (göngyölítve)“

elnevezésű nyomtatványt. 



Adatátadással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Aktualizálás: 1908-as HAVI BEVALLÁS készítése

Ezen  menüponton  belül  készíthető  el  a  2019.  évben  a  NAV  felé  beküldendő  1908-as  adó-  és

járulékbevallás a bérszámfejtési adatok alapján.

A 2019. évi törvényváltozások okán több tartalmi kitöltésre vonatkozó változással is találkozhatunk a

1908-assal kapcsolatban. Szeretnénk ezek közül a legfontosabbakat összefoglalni:

A) 1908M-08-as lapon:

1. Erre az oldalra bekerült egy új mező: „Jelölje, ha olyan természetes személy adatait közli, aki a

Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak”. 

Ezt a mezőt X-szel kell jelölni többek között például a munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas

munkavállalók esetén. 

Szeretnénk felhívni figyemüket arra, hogy a saját jogú nyugdíjas munkavállaló esetét csak példaként

említjük, emellett a Kitöltési útmutató további eseteket is felsorol!

/Forrás: 1908-as bevallás kitöltési útmutatója 4.0 verzió, 95. oldal/

2.  Abban  az  esetben,  ha  a  biztosítottnak  nem  minősülő  természetes  személy  foglalkoztatására

vonatkozóan a „foglalkoztatás minősége kódok” között nem találnak megfelelőt, a 900-as kód (a Tbj.

szerint  biztosítottnak  nem  minősülő  természetes  személy)  alkalmazásával  szükséges  a

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt jelölni.  Ilyen eset lehet például a nyugdíjas szövetkezetben a

szövetkezeti jogviszony.

/Forrás: 1908-as bevallás kitöltési útmutatója 4.0 verzió, 94.-97. oldal/



B) Szociális hozzájárulási adó bevallása

A béren kívüli juttatásokból, egyéb béren kívüli juttatásokból (törvény szerinti egyes meghatározott

juttatások),  kamatkedvezményből  származó  jövedelemből,  valamint  az  egyéb  tételek  között

számfejthető tételekből vont szociális hozzájárulási adót a 1908A-s lap 14. sorában kell feltüntetni. 

A 1908A-s  109.  sorában kerül  feltüntetésre  a  természetes  személyekhez  kapcsolódó M-es  lapok

alapján a természetes személyt terhelő 19,5%-os szociális hozzájárulási adó, valamint minden olyan

fajta jövedelemből vont szociális hozzájárulási adó, melyet a 14. sorban nem soroltunk fel. 

C) Hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgató

 A szakmai gyakorlat teljesítésére kötött hallgatói munkaszerződés alapján a hallgató a Tbj.

szabályai  szerint  nem  válik  biztosítottá,  a  hallgatói  munkadíj  nem  járulékalapot  képező

jövedelem (az alkalmazandó foglalkoztatás minősége kód: 900). Ebben az esetben a hallgató a

duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a

képzés  részeként  megszervezett  szakmai  gyakorlat  vagy  gyakorlati  képzés  során  az

intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen

végez munkát. A foglalkoztató a gyakorlati képzést szervező. 

 Ezzel  szemben  a  képzési  programhoz  nem köthető  hallgatói  munkaszerződés  alapján  a

természetes  személy  biztosított  és  az  e  tevékenysége  alapján  megszerzett  jövedelme

járulékalapot  képező  jövedelemnek  minősül  (az  adatszolgáltatás  során  a  foglalkoztatás

minősége kód: 113). A foglalkoztató ebben az esetben az a felsőoktatási intézmény, vagy a

felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezet, ahol a hallgató a munkát végzi. 

/Forrás: 1908-as bevallás kitöltési útmutatója 4.0 verzió, 96.-97. oldal/

D) FEOR szerinti munkakör, valamint munkaidő feltüntetése

Ha a 1908M-04 lapon a 300-306, illetve  a 310-311. sorok bármelyike kitöltött,  akkor  kell  lenni

1908M-08 lapnak, ahol az 520-524. sorok közül legalább egynek kitöltött. Ha az említett sorok közül

kizárólag  a  306.  sorban  van  adat,  az  akkor  vehető  figyelemben  kitöltöttként,  ha  a  306.  sor  d)

oszlopában szereplő összeg nagyobb, mint a 307. sor d) oszlopában szereplő összeg. 



A korábbi évektől eltérően például 41-es alkalmazás minősége kód esetén is feltüntetésre kerülhet a

munkakör vagy munkaidő.

Társas vállalkozó esetében (ha a foglalkoztatás minőség kódja: 30, 34, 35, 37 vagy 39) a társasági

szerződésben feltüntetett munkakört kell beírni. 

Néhány fontos beállításra szeretnénk felhívni figyelmüket, melyeket javaslunk, hogy az első 08-as

bevallás készítése előtt állítsanak be a bérprogramban. Ezek a beállítások nem újdonságok, nem most

kerültek be a bérprogramba, de azon Ügyfeleink miatt is szeretnénk most összefoglalni, akik számára

ezek a beállítások még nem ismertek!

Szakképzési hozzájáruláshoz kapcsolódó beállítások a 08-as bevalláshoz

Az Alapadatok / Cég alapadatok../ Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK /

xx08  fülön  az  xx08A-01-02-es  lap  résznél  a  szakképzési  hozzájárulás  átadásához  kapcsolódó

beállítást lehet elvégezni. 

2019-ben az eltartottak adatszolgáltatásokon történő szerepeltetése

A 1908-as bevallásban a 1908M 05-ös lapon a családi kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban

kötelező az eltartott adatait feltüntetni. Az alábbi beállításokat automatikusan elvégzi a bérprogram: 

-  „Eltartotti  minőség“  kódkockába  1-est  hozunk,  ha  pipálva  van  az  eltartottnál  a

„Kedvezményezett“ beállítás. 

-  „Eltartotti  minőség“  kódkockába  2-est  hozunk,  ha  nincs  pipálva  az  eltartottnál  a

„Kedvezményezett“ beállítás.

-  A  Jogosultság  jogcíme  kockába  fixen  4-es  kódot  hozunk,  amennyiben  az  „Eltartott

minőség“ kódja 1-es.



Amennyiben  a  Születési  dátum nincs  töltve  (magzati  állapot  miatt),  de  jelölve  volt  az

eltartott esetében a „Kedvezményezett“ beállítás, a  Jogosultság jogcíme kockába fixen 7-es

kódot hozunk.

Mindezek mellett  lehetőség  van a  felhasználó  által  megadott  kódokat  beállítani  az  Alapadatok /

Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Eltartottak / Adatszolgáltatás fülön, amennyiben speciálisabb esetek

állnak fenn, illetve ha a dolgozó módosítja év közben a nyilatkozatát,  akkor annak dátumát is be

lehet állítani, az „A változás bekövetkezésének időpontja“ mezőben, s akkor az is megjelenik ezen

a 05-ös lapon. 

Az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Alapadat / Eltartottak fülön megadható az eltartottak

adóazonosító jele. Kérjük ezt az adatot még az első, 01. havi bevallás elkészítését megelőzően

ellenőrizzék és szükség esetén pótolják! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bevallások átadása előtt mindig feltétlenül töltsék le a

NAV  hivatalos  honlapjáról  a  legfrissebb  ÁNYK  (Abev  Java)  keretprogramot  és  a

bevallások legújabb verzióit!

A.) A 1908-as bevallás átadásának menete a következő, amennyiben NEM szeretné használni

az automatikus 1908 importálási lehetőséget:

1./ A  1908-as  XML  fájl  elkészítése  az Adatátadás  /  ÁNYK (ABEV)  export  /  xx08  import  fájl

menüponton belül végezhető el. 

2./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni azokat a dolgozókat, akikről a

bevallást szeretné elkészíteni. Célszerű a 'Számfejtéssel rendelkezők kijelölése' gombot használni.

3./ A dolgozók kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön belül lehet

elindítani  az  adatok  importálását,  ahol  segítségképpen  szintén  le  van  írva  az  import  fájlok

előállításának menete. Itt adható meg az elkészítendő fájlok útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C

meghajtón létrehozni egy 1908 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!).



4./ A '1908 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával

a  kijelölt  dolgozók  tárgyhavi  adataival  elkészül  a  megadott  útvonalra  a  1908A,  illetve  1908M

nyomtatványokat – összerendelve, együttesen - tartalmazó XML fájl. 

5./ Ezután az ÁNYK (Abev Java) program megnyitása következik, melybe az importálás menete a

következő:

A  'Szervíz' menüponton belül válassza az  'Egyedi importálás' menüpontot'! Itt a  'Hely' felirat

mellett választható ki az a könyvtár, ahová a 1908 XML fájlt elmentette.

Ha  kiválasztotta  a  megfelelő  könyvtárat,  akkor  a  nagyobb  fehér  felületen  meg  kell  jelennie  az

elkészített 1908 fájloknak, s kiválasztható a megfelelő, melyet importálni szeretne.

Amennyiben  kiválasztotta  a  megfelelő  fájlt,  az  megjelenik  a  'Fájlnév' megnevezés  mellett,  így

ellenőrizhető, hogy a kiválasztott könyvtár megfelelő-e.

FONTOS! A 'Fájltípus'-nál mindenképpen az XML állományok lehetőség legyen kiválasztva!

Ha ez rendben van, akkor kattintson a 'Megnyitás' gombra.

Ekkor  elkezdődik  az  importálás,  melynek  eredményeképpen  a  nyomtatvány  automatikusan

megjelenik  a  képernyőn,  melyet  ezután  lehet  az  ÁNYK  program  segítségével  módosítani,

kiegészíteni, ellenőrizni, s végül az Ügyfélkapun beküldeni.

B.) A 1908-as  bevallás  átadásának menete  a  következő,  amennyiben szeretné használni  az

automatikus 1908 importálási lehetőséget:

1./  Alapadatok /  Cég alapadatok../  Cég törzsadatok,  beállítások  /  Adatátadási  beállítások /

ÁNYK  /  Általános' fülön  a 1908-as  bevallás  automatikus  importálásához  ÁNYK  program

útvonalának megadási lehetősége: ezzel a beállítási lehetőséggel a 1908 XML fájl elkészítése után

az  ÁNYK program automatikusan  megnyílik  és  a  1908 XML fájl  importálása  is  automatikusan

megtörténik,  nem  kell  az  importálást  külön  elvégeznie.  Amennyiben  szeretné  ezt  a  lehetőséget

használni,  akkor az  'ÁNYK program útvonala' mezőnél  állítsa  be azt  az útvonalat,  ahol maga az

ÁNYK program található a számítógépen. 



Ez általában C:\Users\Public\Abevjava útvonalon érhető el, de más beállítás is lehetséges, ezért ezt

szükséges  megnézni  beállítás  előtt.  Ezután  az  'Automatikus  import  XML  előállítás  után' mező

beállítását is végezze el.

2./ A  1908-as  XML  fájl  elkészítése  az Adatátadás  /  ÁNYK  (ABEV)  export  /  xx08  import  fájl

menüponton belül végezhető el. 

3./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni azokat a dolgozókat, akikről a

bevallást szeretné elkészíteni. Célszerű a 'Számfejtéssel rendelkezők kijelölése' kapcsolót használni.

4./ A dolgozók kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön belül lehet

elindítani  az  adatok  importálását,  ahol  segítségképpen  szintén  le  van  írva  az  import  fájlok

előállításának menete. Itt adható meg az elkészítendő fájlok útvonala is (Javasolt PÉLDÁUL a C

meghajtón létrehozni egy 1908 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!).

5./ A '1908 XML import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával

a  kijelölt  dolgozók  tárgyhavi  adataival  elkészül  a  megadott  útvonalra  a  1908A  illetve  1908M

nyomtatványokat – összerendelve, együttesen - tartalmazó XML fájl. 

6./ Ezután VÁRJON egy picit, nem kell megnyitni az ÁNYK programot! Látható lesz, hogy az

ÁNYK (Abev Java) program automatikus  megnyílik,  s egyúttal  a 1908 XML fájl  importálása is

megtörténik, s az automatikusan megjelenik a képernyőn, s elvégezhető az ellenőrzés, s az esetleges

módosítások, majd a beküldés.

Fontos! Amennyiben GYED melletti munkavégzés esetén családi kedvezmény mellett

családi kedvezmény-, családi járulékkedvezmény is érvényesítésre került a dolgozónál,

a 1908M-09 és 1908-09-01 lapokat körültekintően ellenőrizzék!

file:///C:/Program
file:///C:/Program


1908-as bevallással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásunk:

Szeretnénk felhívni a figyelmüket a költségtérítésekkel kapcsolatban, hogy a 1908-as bevallásban a

dolgozói M-es lap 04-es számú lapján a 301. és 305. sorokban 10% költséghányadhoz kapcsolódó

nyilatkozat  jelölésére  már  nincs  lehetőség.  Ez  már a  1408-as  bevallás  kapcsán is  így működött.

Vagyis  a  munkaviszonyban  álló  és  a  tagsági  jogviszonyban  álló  személyek  részére  elszámolt

költségtérítéseknél  ez  nem  jelölhető  a  fent  említett  sorokban.  Csak  a  306.  sorban,  az  önálló

tevékenységre tekintettel kifizetett összeg esetén választható a 10% költséghányad. Ezért javasoljuk,

hogy 2019-ben a munkaviszonyban álló és tagsági jogviszonyban álló személyek esetén ezt a fajta

költségnyilatkozatot ne állítsák be a Dolgozó törzsadatai / Jövedelem / Adózási beállítások fülön! 

Ha esetleg  mégis  ezt  állítják  be,  az  az  elszámolásban  nem fog problémát  okozni,  de  a  1908-as

bevallás az ÁNYK programba beolvasva hibát fog emiatt jelezni.

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx58 import fájl

Ebben  a  menüpontban  készíthető  el  a  2019.  évben  a  NAV  felé  beküldendő  1958-as  egyéni

vállalkozók járulékbevallása a bérszámfejtési adatok alapján.

A 1958-as bevallás átadásának menete a következő:

1./ A 1958-as  import  fájl  elkészítése  az Adatátadás  /  ÁNYK (ABEV)  export  /  xx58  import  fájl

menüponton belül végezhető el. 

2./ Első lépésként a 'Dolgozók és Kijelölés' fülön belül ki kell jelölni az egyéni vállalkozót, akiről a

bevallást szeretné elkészíteni. 



3./  Az egyéni vállalkozó kijelölését követően a 'Beállítások az importfájlok elkészítéséhez' fülön

belül lehet elindítani az adatok importálását, ahol segítségképpen szintén le van írva az import fájlok

előállításának  menete.  Itt  adható  meg  az  elkészítendő  fájl  útvonala  is  (Javasolt  PÉLDÁUL a  C

meghajtón létrehozni egy 1958 nevű könyvtárat a fájlok mentéséhez. Ez csak egy ajánlott példa!).

4./  A  '1958 import fájl elkészítése ÁNYK-s feldolgozásra, továbbításra' gomb megnyomásával a

kijelölt személy tárgyhavi adataival elkészül a megadott útvonalra a 1958 import fájl. 

5./ Ezután az ÁNYK (Abev Java) program megnyitása következik, melybe az importálás menete a

következő:

A  'Szervíz' menüponton belül válassza az  'Egyedi importálás'  menüpontot! Itt  a  'Hely' felirat

mellett választható ki az a könyvtár, ahova a 1958 IMP fájlt elmentette.

Ha  kiválasztotta  a  megfelelő  könyvtárat,  akkor  a  nagyobb  fehér  felületen  meg  kell  jelennie  az

elkészített 1958 fájloknak, s kiválasztható a megfelelő, melyet importálni szeretne.

Amennyiben  kiválasztotta  a  szükséges  fájlt,  az  megjelenik  a  'Fájlnév' megnevezés  mellett,  így

ellenőrizhető, hogy a kiválasztott könyvtár megfelelő-e.

FONTOS! A 'Fájltípus'-nál mindenképpen az IMP állományok lehetőség legyen kiválasztva!

Ha  ez  rendben  van,  akkor  kattintson  a  'Megnyitás'  gombra.  Ekkor  elkezdődik  az  importálás,

melynek eredményeképpen a nyomtatvány automatikusan megjelenik a képernyőn, melyet ezután

lehet az ÁNYK program segítségével módosítani, kiegészíteni, ellenőrizni, s végül az Ügyfélkapun

beküldeni.

Teszteléseink során igyekeztünk minden esetre gondolni, azonban nem biztos, hogy minden életbeli

esetet,  ami Ügyfeleink körében előfordul,  ellenőrizni  tudtunk. Kérjük,  hogy Önök is  végezzenek

ellenőrzéseket, s amennyiben bármilyen észrevételük van, jelezzék Ügyfélszolgálatunk munkatársai

felé! 

A bérprogramban az alábbi nyomtatványok segíthetik az ellenőrzést:

Összevont nyomtatványtípus / Vezetői információk között

- Teljeskörű összesítő lista



Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák között

- Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve)

További segítséget nyújthatnak a Hóvégi, Önálló és egyéb tevékenység, Osztalék és egyéb tőkejöv.

nyomtatványtípusokban  a  Listák  között  elérhető  Cég  terhei,  Dolgozó  terhei,  Cég  terheinek

kedvezményei,  Dolgozói  terheinek  kedvezményei,  valamint  a  különböző  jogcímekre  lekérhető

listáink. 

A 1908-as bevallás tesztelését mi magunk is folytatjuk, s amennyiben szükséges, módosítást fogunk

elvégezni és újabb programfrissítés keretében elérhető tesszük!

A NAV is több módosítást tett már közzé az első, hivatalosan közzétett változatához képest, s az

adatszolgáltatás Kitöltési útmutatója is már többször módosult, illetve módosulhat. 

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

Budapest, 2019. február 8. 

Üdvözlettel: 
Vidner Eszter

szoftvertanácsadó
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