
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.175) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

Az alábbiakban részletesen megtalálhatók és olvashatók a változások, bővítések az XL Bér program

legújabb verziójában:

Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások

Nyomtatás / Nyomtatás / Hóvégi nyomtatványtípus / TB nyomtatványok

Aktualizálás:  EB20  - 'Társadalombiztosítási  kifizetőhelyek  által  folyósított  ellátások

elszámolása' 

Aktualizáltuk  az  'EB20  -  Társadalombiztosítási  kifizetőhelyek  által  folyósított  ellátások

elszámolása' elnevezésű TB kifizetőhelyi nyomtatványt a Magyar Államkincstár által 2020. január

31-én közzétett 2020. évi formátumnak megfelelően.

Az  alábbi  tartalmi  változások  történtek  ezen  a  nyomtatványon  az  eredeti  minta  és  a  kitöltési

útmutatóban leírtak alapján:

A 2., 11. sorokban a továbbiakban az örökbefogadói díjak összegét is szerepeltetni kell. 

Aktualizálás: A.3503-7 -  Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés    

Aktualizáltuk  az  'A.3503-7  -   Havi  egészségbiztosítási  statisztikai  jelentés'  elnevezésű  TB

kifizetőhelyi  nyomtatványt  a  Magyar  Államkincstár  által  2020.  január  7-én közzétett  2020.  évi

formátumnak megfelelően. 

Az alábbi tartalmi változások történtek ezen a nyomtatványon a kitöltési útmutatóban leírtak alapján:

-  A nyomtatvány  IV.  blokkja  kiegészült  a  nevelőszülői  gyermekgondozási  díjjal,  valamint  az

örökbefogadói díjjal. A 37. sorban ki kell emelni azoknak az adatait, akik keresőtevékenység mellett

veszik igénybe az örökbefogadói díjat.



- Változás továbbá, hogy a gyermekgondozási díjat igénybe vevő férfiak számát ezentúl nem csak

decemberben, hanem minden hónapban közölni kell.

-  A  saját  jogú  nyugdíjasnak  minősülő  munkavállalót  is  szerepeltetni  kell  a  Létszámadatok

(Kifizetőhelynél foglalkoztatottak létszáma) rovatban.

(Részlet a kitöltési útmutatóból: Az  5. sorban kell jelenteni, az adott jogviszony kategóriába tartozó teljes

létszámot – beleértve a saját jogú nyugdíjas munkavállalót is –, aki az adott időszakban legalább egy napra

bért,  illetve egyéb ellátást  [táppénz,  GYED, CSED, örökbefogadói díj,  megbízási  szerződés,  GYES, stb.]

kapott.)

Ez a nyomtatványunk txt fájlformátumban is elkészül. A txt fájlt is a 2020. évi, elvárt formátumnak

megfelelően készítjük el a 2020-as évben. 

Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

A 08-as bevallás átadásával kapcsolatban módosítást végeztünk el. A módosítás azokat az eseteket

érintette, amikor az alábbi jogcímeket 100%-os alappal számfejtették:

• Ingatlan bérbeadás (önálló tev.)

• Megbízás 

A legújabb programverziónk letöltésével a 08-as bevallás készítésekor, valamint átadásakor nem

fog hibaüzenet megjelenni.



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

Budapest, 2020. február 10.

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/

	Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások
	Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl


