
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.177) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

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

legújabb verziójában:

Alapadatok menüponttal kapcsolatos módosítások

Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jövedelem / Levonás fül

Bankszámlaszám adatok másolásának megszüntetése

Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az alábbi jogcímek esetében a bankszámlaszám és utalási

adatok nem másolódnak, hanem minden jogcímhez külön-külön lehet rögzíteni a továbbiakban.

Az érintett jogcímek az alábbiak:

Letiltás (15)-(20) MBVK által előlegezett költség                          

Letiltás (15)-(20) Állam javára behajtandó eljárási illeték                

Letiltás (15)-(20) MOKK kamara költség     

Letiltás (15)-(20) Rendőri közreműködéssel felmerült költség

Letiltás (15)-(20) Végrehajtást kérő által az eljárás kezdetén megfizetett költség és díj                                          

Letiltás (15)-(20) Végrehajtónak járó készkiadás   

Letiltás (15)-(20) Végrehajtónak járó ügyviteli és iratkezelési díj                                    

Letiltás (15)-(20) Végrehajtónak járó költségátalány        

Letiltás (15)-(20) Végrehajtás elrendelésével felmerült költség

Letiltás (15)-(20) Végrehajtónak járó munkadíj 

Letiltás (15)-(20) Végrehajtást kérő által az eljárás folyamán megfizetett költség és díj    

Letiltás (15)-(20) Utazási költségátalány      

Letiltás (15)-(20) Általános költségátalány (MBVK)                               

Letiltás (15)-(20) Elmaradt jutalék az eddigi részteljesítések után              



Letiltás (15)-(20) Perköltség                                                                             

Letiltás (15)-(20) Perköltség kamata  

Letiltás (15)-(20) Főkövetelés kamatai a letiltás végzés keltéig         

Letiltás (15)-(20) Főkövetelés (tőke)                                                         

Letiltás (15)-(20) Főkövetelés (tőke) után fizetendő további kamatok       

Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Elszámolás / Hóközi elszámolás

Adó- és járulékmentesség a veszélyeztetett ágazatokban 

Az alábbiakban részletezett rendelkezések a következő TEÁOR és TESZOR-számmal azonosított

tevékenységet  tényleges  főtevékenységként  végzőkre  (ide  nem  értve  a  költségvetési  szerv

kifizetőket) terjednek ki:

a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32), 

b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55), 

c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),

d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),

e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93), 

f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92), 

g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), 

h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30), 

i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),

j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14), 

k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60),

l) utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),

m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04) és

n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30).



Az m)  pont szerinti tevékenységet végzőre akkor terjednek ki a kedvezőbb rendelkezések, ha a

tevékenységet  végző  megfelel  a  közfürdők  létesítésének  és  üzemeltetésének  közegészségügyi

feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

Nézzük meg, milyen fontos, új szabályokat fogalmaz meg a 2020. március 23-án kihirdetett

kormányrendelet! A rendelkezések kizárólag a fentebb felsorolt ágazatokat érintik! 

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási

adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a fentiekben felsorolt TEÁOR és TESZOR-számmal

azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végző

a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,

b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és

c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

A járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően az érintett ágazatokba tartozó

a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,

b) egyéni vállalkozó és

c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy

a  járulékalapot  képező  jövedelem  után  kizárólag  a  4  százalékos  mértékű  természetbeni

egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.

Az adó- és járulékmentességhez kapcsolódó szabályok az alábbi rendeletekben jelentek meg:

• A  koronavírus  világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése  érdekében

szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (2020. március

18-án megjelent a 47. számú Magyar Közlönyben)

• A  koronavírus  világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése  érdekében

szükséges  azonnali  intézkedésekről  szóló  47/2020.  (III.  18.)  Korm.  rendelet  közterhekkel



kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm.

rendelet (2020. március 23-án megjelent az 51. számú Magyar Közlönyben)

• A  koronavírus  világjárvány  nemzetgazdaságot  érintő  hatásának  enyhítése  érdekében

szükséges azonnali  intézkedésekről szóló 47/2020. (III.  18.)  Korm. rendelet  közterhekkel

kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm.

rendelet  módosításáról  szóló  68/2020.  (III.  26.)  Korm.  rendelet  (2020.  március  26-án

megjelent az 55. számú Magyar Közlönyben)

Nézzük  meg,  milyen  új  beállításokat  szükséges  elvégezni  ahhoz,  hogy  a  bérprogram  a

kihirdetett kormányrendeleteknek megfelelően számolja el az érintett adónemeket! 

1) ÚJ céges beállítás

Új beállítás: A cég a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. §. (10) bekezdése szerinti ágazatokba

tartozó - járulékmentesség (dolgozónként tiltható)

Az Alapadatok / Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások / EGYÉB fülön A cég a 61/2020.

(III. 23.) Korm. rendelet 1. §. (10) bekezdése szerinti ágazatokba tartozó - járulékmentesség

(dolgozónként  tiltható) beállítással  az  alábbiakban  részletezett  működés  valósul  meg  2020.

március, április, május és június hónapokra:

JÁRULÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A kormányrendelet  úgy határozza meg, hogy a járulékfizetési  kötelezettséget a Tbj.  szabályaitól

eltérően a fentiekben felsorolt tevékenységet folytató

a) foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,

b) egyéni vállalkozó és

c) a Tbj. szerinti társas vállalkozó

esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos

mértékű  természetbeni  egészségbiztosítási  járulékot,  de  legfeljebb  7.710  forint  összeget  kell

megfizetni 2020. március, április, május és június hónapokra.



A le nem vont járulékok összege a kifizetésre kerülő nettó jövedelem összegét növelik. 

A családi  adókedvezmény  érvényesítése  esetén,  az  adóalap  terhére  nem  érvényesíthető  családi

kedvezmény adótartalma járulékkedvezményként még a természetbeni egészségbiztosításai járulék

terhére igénybe vehető (maximum 7.710 forint összegben).

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási

adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a fentiekben felsorolt tevékenységet folytató

a) kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,

b) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és

c) a Tbj. szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Nem keletkezik szakképzési hozzájárulás  fizetési  kötelezettsége 2020. március,  április,  május és

június  hónapra  vonatkozóan a  fentiekben  felsorolt  tevékenységet  folytató,  hozzájárulás  fizetésre

kötelezettnek.

Az adó- és járulékmentességgel érintett adónemek alatt egy negatív összegű sor jelenik meg,

ahol  látható  lesz  az  az  összeg,  amivel  az  eredeti  adó-  és  járulék  összege  ténylegesen

csökkentésre került. 

A szociális hozzájárulási adó alatt ezzel a megnevezéssel találkozhatnak:

• Szocho ideiglenes kedvezménye      

A szakképzési hozzájárulás alatt ezzel a megnevezéssel találkozhatnak:                           

• Szakképzési hj. ideiglenes kedvezménye                                                 

A Nyugdíjjárulék (nem pénztártag) alatt ezzel a megnevezéssel találkozhatnak:

• Nyugdíjjárulék (nem pénztártag) ideiglenes kedvezménye

A Természetbeni egészségbizt. járulék alatt ezzel a megnevezéssel találkozhatnak:

• Természetbeni eg.bizt. járulék ideiglenes kedvezménye



A Pénzbeli egészségbizt. járulék alatt ezzel a megnevezéssel találkozhatnak:

• Pénzbeli eg.bizt. járulék ideiglenes kedvezménye

A Munkaerő-piaci járulék alatt ezzel a megnevezéssel találkozhatnak:

• Munkaerő-piaci járulék ideiglenes kedvezménye

A kormányrendeletek először a március hónapot említik, amikor az érintett ágazatokban figyelembe

vehetők a kedvezőbb adózási szabályok! A legelső kormányrendelet, ami megjelent ezzel a témával

kapcsolatban, 2020. március 18-án lépett hatályba. Ez alapján felmerülhet kérdésként, hogy mi a

teendő  azokkal  a  munkavállalókkal,  társas  vállalkozókkal,  egyéni  vállalkozókkal,  akiknek  a

jogviszonya  2020.  március  18-a  előtt  szűnt  meg.  Ezzel  kapcsolatban  nem  tesz  említést  egyik

kormányrendelet  sem,  ezért  mindenképpen  javasoljuk,  vegyék  fel  a  kapcsolatot  az  illetékes,

hivatalos szervekkel (NAV, Pénzügyminisztérium), hogy ilyen esetekben pontosan mi a teendő. 

Amennyiben  a  hivatalos  szervektől  azt  a  választ  kapják,  hogy  a  2020.  március  18-a  előtt

megszűnt jogviszonyra is érvényes az új szabályozás a veszélyeztetett ágazatokban, abban az

esetben az alábbiakat javasoljuk!

1) Nyomtassák ki vagy mentsék ki pdf formában az érintett dolgozók jövedelemkifizetési lapjait!

2) Az Alapadatok /  Cég alapadatok...  /  Cég törzsadatok, beállítások /  EGYÉB fülön  A cég a

61/2020.  (III.  23.)  Korm.  rendelet  1.  §.  (10)  bekezdése  szerinti  ágazatokba  tartozó  -

járulékmentesség (dolgozónként tiltható) beállítás legyen beállítva!

2) Elszámolással lépjenek be az érintett dolgozók számfejtésibe, és mentsék el újra az elszámolást

Mentés gombbal. 

3) Majd az eredeti jövedelemkifizetési lapok alapján utalják el a különbözeti összegeket!



2) ÚJ beállítás a dolgozók jogviszony adatában

Új beállítás: A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. §. (10) bekezdése szerinti járulékmentesség

tiltása

Az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jövedelem / Adókedv. (1) fülön A 61/2020. (III.

23.)  Korm.  rendelet  1.  §.  (10)  bekezdése  szerinti  járulékmentesség  tiltása nevű  beállítással

lehetőség nyílik dolgozónként tiltani az adó- és járulékmentes működést. 

Módosítás: GYED mellett dolgozó személy (órabéres) esetén a fizetett ünnep duplázódása

GYED melletti munkavégzés esetén, órabéres dolgozóknál duplán jelent meg a fizetett ünnep és a

fizetett ünnepre járó távolléti díj a hó végi elszámolásban. 

Ezzel kapcsolatban elvégeztük a szükséges módosításokat és e programverzió letöltésével már ez a

jelenség nem fog előfordulni. 

Elszámolás / Egyéb tételek elszámolása

A rehabilitációs hozzájárulás elszámolása a veszélyeztetett ágazatokban 

A  fentiekben  felsorolt  tevékenységet  folytató,  a  megváltozott  munkaképességű  személyek

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs

hozzájárulás fizetésre kötelezett  esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az eredeti  összeg

(minimálbér kilencszerese/fő/év) kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a

rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem kell fizetni. 

Az I.-III.  negyedévben nem számol el  a bérprogram rehabilitációs hozzájárulást,  amennyiben az

Alapadatok / Cég alapadatok... / Cég törzsadatok, beállítások / EGYÉB fülön A cég a 61/2020. (III.

23.)  Korm.  rendelet  1.  §.  (10)  bekezdése  szerinti  ágazatokba  tartozó  -  járulékmentesség

(dolgozónként tiltható) nevű beállítás bepipálásra került. 

A  IV.  negyedévben  a  minimálbér  kilencszeresének  2/3-a  után  számoljuk  el  a  rehabilitációs

hozzájárulás összegét. 



Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások

Adatátadás / OEP - jelentés... / GYED/ÖFD

Aktualizálás: Jelentés a gyermekgondozási díjat és örökbefogadói díjat igénybe vevőkről

Az Adatátadás / OEP - jelentés... menüponton belül elérhető Jelentés a gyermekgondozási díjat és

örökbefogadói  díjat  igénybe  vevőkről  nevű  negyedéves  OSAP adatszolgáltatást  aktualizáltuk  a

2020. évre vonatkozóan a Magyar Államkincstár hivatalos honlapján elérhetővé tett minták alapján.

Jelentés a gyermekgondozási díjat és örökbefogadói díjat igénybevevőkről (1914): 

-  A  gyermekgondozási  díjat  igénybevevőkről  szóló  negyedéves  jelentésben  kell  közölni  az

örökbefogadói díjat igénybevevőket is. Ennek megfelelően a 6. rovat átnevezésre került, így ebben

a rovatban ezentúl az ellátás típusát kell jelölni 1-4 kódokkal:

1: Ebtv. 42/A. § alapján GYED 

2: hallgatói GYED 

3: nevelőszülői GYED 

4: örökbefogadói díj

-  Pontosításra  került  a  20.  rovat  megnevezése  is,  az  ellátás  számítási  módjának  megjelölésére

gyermekgondozási  díj  esetében  az  1-8  kódok,  örökbefogadói  díj  esetében  pedig  az  1-4  kódok

használhatók.

Az alábbi eset kezelésén továbbra is dolgozunk: ha párhuzamosan van több gyed (vagy több

örökbefogadói  díj)  ellátás  számfejtve  egy  hónapon  belül.  Ha  ilyen  eset  áll  fenn,  kérjük,

körültekintően ellenőrizzék a negyedéves jelentés adatait, s szükség esetén a képernyőn megjelenő

adatokat írják felül! 

A  Jelentés  a  lezárt  keresőképtelen  esetekről,  valamint  a  Jelentés  a  csecsemőgondozási  díjat

igénybevevőkről elnevezésű nyomtatványok adattartalmában nem történt változás. 

A  2020.  évre  érvényes  nyomtatványok,  valamint  azok  kitöltési  útmutatói  és  rekordleírásai

megtalálhatók a Magyar Államkincstár hivatalos honlapján. 

(https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/szakm%C3%A1nak/kifizet%C5%91helyeknek/kifizet

%C5%91helyi-statisztika/statisztikai-nyomtatv%C3%A1nyok.html)

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/szakm%C3%A1nak/kifizet%C5%91helyeknek/kifizet%C5%91helyi-statisztika/statisztikai-nyomtatv%C3%A1nyok.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/szakm%C3%A1nak/kifizet%C5%91helyeknek/kifizet%C5%91helyi-statisztika/statisztikai-nyomtatv%C3%A1nyok.html


Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

2008-as bevallás frissítése várható a NAV honlapján közzétett információ alapján a veszélyeztetett

ágazatok miatt. Amikor elérhetővé válik az új nyomtatványverzió, azt követően tudunk rajta mi is

elkezdeni dolgozni.

A beküldése előtt mindenképpen várják meg a legfrissebb programverziónkat és majd azzal a

változattal készítsék el Önök is a bevallást!

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xxKIVA import fájl

A 20KIVA bevallás  frissítése  várható  a  NAV honlapján  közzétett  információ  alapján.  Amikor

elérhetővé válik az új nyomtatványverzió, azt követően tudunk rajta mi is elkezdeni dolgozni.

A beküldése előtt mindenképpen várják meg a legfrissebb programverziónkat és majd azzal a

változattal készítsék el Önök is a bevallást!

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

Budapest, 2020. március 31. 

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.
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