
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.157) 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 / Egyéb tételek elszámolása

KIVA szerinti adózást választó cégek esetén egyéb tételek elszámolása

Egyéb tételek között elszámolható alábbi tételekből nem fogunk vonni szociális hozzájárulási adót a

továbbiakban, amennyiben a cég KIVA szerinti adózást választó, s ez a cég törzsadatban jelölve is

volt:

• Üzleti ajándék

• Reprezentáció

• Egyéb béren kívüli juttatás

• Telefonadó

• Nyeremény

Amennyiben már korábban elkészültek a számfejtések, szükséges ismét menteni a Mentés gombbal.

Ezt követően az egyéb tételekre vonatkozó szociális hozzájárulási adó KIVA adózás esetén szintén

nem kerül át a 1908-as bevallás 1908A-01-01-es lapjára. 



Nyomtatással kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Listák 

"Jogcímek dolgozónkénti listája hónaptól - hónapig" nyomtatványon nettó összeg feltüntetése

A "Jogcímek dolgozónkénti listája hónaptól - hónapig" nyomtatványon a nettó összeg is feltüntetésre

kerül  a  Nettó  oszlopban  azoknál  a  juttatásoknál,  melyek  nem  a  teljes  bruttó  összegben  kerültek

visszavonásra. Ilyen juttatás lehet például: Munk. önk.bizt.eüpt., Munk. önk.bizt.nypt..

Adatátadással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Módosítás: Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók szociális hozzájárulási adója

Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók szociális hozzájárulási adójának átadásával kapcsolatban

módosítást végeztünk el. A módosítás azt az esetet érintette, amikor béren kívüli juttatás vagy egyéb

béren kívüli juttatás is elszámolásra került. 

Módosítás: Megváltozott munkaképességű személyek kedvezménye munkavállalók esetén

Megváltozott  munkaképességű  személyek  kedvezménye  esetén  a szociális  hozzájárulási  adó

átadásával kapcsolatban módosítást végeztünk el (1908M-12-es lap 673. sor). A módosítás azt az

esetet érintette, amikor béren kívüli juttatás vagy egyéb béren kívüli juttatás is elszámolásra került e

kedvezmény  mellett.  Amennyiben  munkaviszonyban  állónak  számolták  el  a  megváltozott

munkaképességű személyek kedvezményét és béren kívüli juttatást vagy egyéb béren kívüli juttatást

is kapott, akkor szükséges az érintett munkavállalók elszámolásába Mentés gombbal bemenni, majd

menteni az elszámolást. 

Társas vállalkozók esetén béren kívüli juttatás, egyéb béren kívüli juttatás is elszámolása

Szeretnénk  felhívni  figyelmüket,  hogy  amennyiben  társas  vállalkozó  után  számolják  el  a

megváltozott munkaképességű személyek kedvezményét és emellett van béren kívüli juttatása, vagy

egyéb béren kívüli juttatása is, a 1908M12-es lapon további módosítást fogunk elvégezni, melyet egy

következő programfrissítés keretében teszünk elérhetővé. 



A  további  módosításunk  érinteni  fogja  azt  az  esetet  is,  amikor  a  társas  vállalkozó  után  NEM

számolják el a megváltozott munkaképességű személyek kedvezményét, de kap a társas vállalkozó

béren kívüli juttatást vagy egyéb béren kívüli juttatást is (1908M-06-os lap 385., 386. sorok). 

1908-as bevallás 1908M-04 lapon a 304. sorba kerülnek átadásra az alábbi jogcímeink:

• Ajándék                                                               

• Ajándék - közeli hozzátartozó részére                                 

• Ajándék utalvány                                                      

• Albérleti hozzájárulás                                                

• Átvállalt iskolarendszerű képzés                        

• Beiskolázási támogatás                     

• Bérlet-juttatás                                                       

• Bérlet-juttatás bruttó visszavonással                                 

• Bérlet-juttatás forintban                                             

• Bölcsődei/óvodai szolgáltatás és ellátás                              

• Bölcsődei/óvodai szolgáltatás és ellátás - kifizetendő                

• Diákhitel törlesztés támogatása - kifizetendő                         

• Edenred utalvány/kártya                                               

• Erzsébet-utalvány                                                     

• Étkezési hozzájárulás /nem rendszeres/                                

• Étkezési utalvány                                                     

• Hideg étkezési utalvány                                               

• Internethasználat            



• Internethasználat - kifizetendő                                       

• Juttatott pénzösszeg                                                  

• Kereskedelmi utalvány                                                 

• Kockázati balesetbiztosítás                                           

• Kockázati betegségbiztosítás                                          

• Kockázati életbiztosítás                                              

• Kultúra utalvány                                                      

• Kulturális szolgáltatás - kifizetendő                                 

• Melegétkeztetés térítés (nem kedv.)                                   

• Mobilitási célú lakhatási támogatás                                   

• Mobilitási célú lakhatási támogatás - kifizetendő                 

• 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.                            



• 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)                                              

• Munkáltatói lakáscélú támogatás adóköteles                            

• Munkáltatói lakáscélú támogatás adóköteles-átutalva                   

• Munkáltatói lakáscélú támogatás adóköteles-visszavonandó              

• Művelődési intézményi szolgáltatás                                    

• Összevonandó egyéb juttatás                                           

• Pénzbeli beiskolázási támogatás                                       

• Sportesemény belépőjegy/bérlet - kifizetendő                 

• Számítógép juttatás                                                   

• Távolsági bérlet juttatás                                             

• Telefonszolgáltatás                                                   

• Természetbeni étkezés                                                 

• Természetbeni juttatás                                                

• Üdülési csekk                       

• Üdülési csekk-hozzátartozó részére                                 

• Üdülési szolgáltatás                                                  

• Üdülési szolgáltatás forintban                                        

• Védőszemüveg juttatás                                                 



A  fentiekben  felsorolt  jogcímeket  a  kilépő  nyomtatványok  között  megtalálható  „Adatlap  -  a

munkáltatótól  származó jövedelemről  és az adóelőlegek levonásáról” nyomtatványon az 5. sorba

hozzuk. 

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

Budapest, 2019. február 12. 

Üdvözlettel: 
Vidner Eszter

szoftvertanácsadó
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