
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.176) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

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

legújabb verziójában:

Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások

Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolás

Önálló tevékenység számfejtésekor az  Előző havi elszámolásban szereplő beállítással funkció

esetén az Alap másolása

Ha az Önálló és egyéb jövedelem elszámolás menüpontba belépve úgy készítik el a számfejtést,

hogy előtte az  Előző havi elszámolásban szereplő beállítással funkciót bepipálják, tapasztalhatták

azt, hogy az előző hónapról az Alap mező nem került átmásolásra. 

Ezt módosítottuk, s továbbiakban az Alap is átmásolásra kerül az előző hónapról. 

Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások

Nyomtatás / Nyomtatás / összevont nyomtatványtípus / Listák

Módosítás: KIVA számításához segédlet nyomtatvány módosításai

A KIVA számításához segédlet nyomtatványunkkal kapcsolatban az alábbi módosításokat végeztük

el:

-  A nyomtatványon  a  Kedvezménnyel  nem  érintett  jövedelmek  nevű  blokkot  átneveztük  erre:

Kedvezménnyel nem rendelkezők jövedelmei.

- A nyomtatványon egy Egyéb tételek nevű blokkban az Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása

menüpontban számfejtett, alábbiakban felsorolt jogcímeket is feltüntetjük a továbbiakban:

• Üzleti ajándék

• Reprezentáció

• Egyéb béren kívüli juttatás



• Telefonadó

• Nyeremény

-  Az  egyes  meghatározott  juttatásként  adózó  juttatások  esetén  az  1,18-as  szorzót  nem  kell

figyelembe  venni  a  kisvállalati  adóalap  megállapításánál.  Ezt  a  módosítást  a

Pénzügyminisztériumtól kapott Állásfoglalás alapján végeztük el.

(Jogszabályi  háttér:  A kisadózó  vállalkozások  tételes  adójáról  és  a  kisvállalati  adóról szóló  2012.  évi

CXLVII. törvény 20. § (2) bekezdés)

Létszámszámítás 

A statisztikai átlagos létszámszámítással kapcsolatban az alábbi módosításokat végeztük el:

- Ha a munkavállaló Pénzbeli ellátás nélküli keresőképtelenség nevű távolléten van, akkor 1 naptári

hónapot követően vesszük ki a létszámból. 

-  Ha a  munkavállaló  örökbefogadói  díj  távolléten  van,  akkor  pedig az első naptól  kivesszük a

létszámból.

Létszámszámítással érintett menüpontjaink:

• Adatátadás / KSH / KSH – 2241

• Adatátadás / KSH / KSH – 2009

• Adatátadás / KSH / KSH – 1117

• Adatátadás / Létszámszámolás menüpont => KSH, Rehab számítási módok

• Elszámolás  /  Egyéb  tételek  elszámolása  menüpontban  Rehabilitációs  hozzájárulás

kiszámoltatásának lehetősége. 



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

Budapest, 2020. február 28.

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/

