
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.178) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

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

legújabb verziójában:

Fontos, hogy ezzel a frissítéssel és az alábbiakban leírtakkal csak akkor van bármilyen

teendője,  amennyiben  vonatkozik  az  Önök  által  számfejtett  cég(ek)re  az  adó-  és

járulékmentesség a  61/2020. (III.  23.) Korm. rendelet alapján! Ha Önök ezzel nem

érintettek, akkor semmilyen teendője nincs!

Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Elszámolás / Hóközi elszámolás

Módosítás:  Pénzbeli  egészségbiztosítási  járulék  és  a  munkaerő-piaci  járulék  alapjának

technikai tárolása 

Az  1.177-es  programverzióval  kikerült  a  veszélyeztetett  ágazatok  adó-  és  járulékmentességének

elszámolási lehetősége. 

A program számára szükséges, hogy rendelkezésére álljanak a TB törzsadatokban a TB ellátások

számításához szükséges  jövedelemadatok,  hiszen ez alapján kerül  kiszámításra az ellátások napi

összege.  A  számfejtésben  tapasztalhatják,  hogy  a  pénzbeli  egészségbiztosítási  járulék  és  a

munkaerő-piaci járulék összegét kinullázzuk abban az esetben, ha a cég törzsadatokban jelölve van

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. 



Mindez  azt  eredményezte,  hogy  a  TB  törzsadatok  menüpontba,  a  Jövedelemadatok  közé  nem

tárolódott le a pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapja. 

A munkaerő-piaci járulék alapja látványos formában bár nem jelenik meg külön menüpontban (csak

a  számfejtésben  és  bizonyos  nyomtatványokon),  de  az  „Igazolólap  az  álláskeresési  járadék  és

álláskeresési  segély  megállapításához”  nevű  kilépő  nyomtatvány  miatt  szükséges  itt  is,  hogy  a

program rendelkezésére álljon a munkaerő-piaci járulék alapja, hogy fel tudja használni ezeket az

adatokat is. 

Elvégeztük ezzel a két járulékalappal kapcsolatban a szükséges módosításokat! 

Ha  már  elkészítették  az  elszámolásokat  az  1.177-es  verzióval,  kérjük  számfejtsék  újra  a

dolgozókat.  Annak  érdekében,  hogy  ne  kelljen  minden  egyes  dolgozót  egyesével

végigszámfejteni,  javasoljuk,  hogy  futtassanak  egy  csoportos  hó  végi  elszámolást.  Ezt  az

Elszámolás / Csoportos hóvégi elszámolás menüpont segítségével tudják könnyedén elvégezni. 

A Csoportos hóvégi elszámolás menüpontba belépve mindenképpen legyen bepipálva „A már

mentett  számfejtések  újraszámfejtése  is”  beállítás!  Javasoljuk  a  jobb  oldali  képernyőn  a

Munkaviszonyban  állók  szerinti  Jogviszony  szűrés  használatát  is.  A  szűrési  feltétel

kiválasztása után alul  a  Szűrés  gombot meg kell  nyomni,  így fog érvényesülni  a  megadott

szűrési feltétel. 



Ha  a  cégben  van  egyéni  vállalkozó  vagy  társas  vállalkozó  is,  az  ő  számfejtéseiket  nem

szükséges  csoportos  számfejtéssel  elkészíteni  újra.  Az  ő  esetükben az  Elszámolás  /  Hóvégi

elszámolás menüpontba kell belépni [Elszámolás] gombbal, majd a [Mentés] gombbal menteni

az elszámolást. 

Fontos kiemelnünk, hogy a számfejtések ismételt elvégzése után, ha egy-egy dolgozó hó végi

elszámolásába  bepillantanak,  látványban  semmilyen  különbséget  nem  fognak  látni.  Az

újraszámfejtésekre  tényleg  csak  technikai,  háttérbeli  működés  miatt  van  szükség,  viszont

nagyon fontos, hogy elvégezzék! Javasoljuk, hogy az újraszámfejtések után egy-egy dolgozó

esetében ellenőrizzék is majd az Alapadatok / TB törzsadatok / Alapadat / Jövedelemadatok

menüpontban a Tárgyévi márciusi Egyéni egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem

oszlopot. 

Csak akkor kell elvégezni újra a számfejtéseket, amennyiben vonatkozik az Önök által

számfejtett  cég(ek)re  az  adó-  és  járulékmentesség  a  61/2020.  (III.  23.)  Korm.  rendelet

alapján! 

Ha nem vonatkozik az Önök által számfejtett cég(ek)re az adó- és járulékmentesség, akkor

Önnek semmi további teendője nincs!

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

Budapest, 2020. április 2. 

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/

