
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.179) 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  /  Cég  alapadatok..  /  Cég  törzsadatok,  beállítások  /  Adatátadási

beállítások / ÁNYK fül

Új legördülő lista: Tényleges főtevékenység

Itt kell kiválasztani és beállítani a megfelelő veszélyeztetett ágazatot, ha a cég érintett ezzel, mert

erre az információra szükség van a 2008-as és 2058-as bevalláshoz.

Amennyiben  a cég  törzsadatokban  be  volt  pipálva  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 és a

2020.  márciusi  számfejtések  is  ez  alapján  készültek  el,  szükséges  lesz  az  Alapadatok  /  Cég

alapadatok..  /  Cég  törzsadatok,  beállítások  /  Adatátadási  beállítások  /  ÁNYK fülön  a

veszélyeztetett ágazatot is kiválasztani a 2008-as havi bevallás és a 2058-as bevallásokhoz!

A választható tevékenységek az alábbiak:

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)

n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30) 

2008-as bevallás

2008 főlap alul a C blokk utolsó sorába adjuk át a cég törzsadatban kiválasztott ágazatot. 

2058-as bevallás

2058 főlap D) blokk utolsó sorába adjuk át a cég törzsadatban kiválasztott ágazatot. 

Elszámolás menüponttal kapcsolatos tudnivaló

Hóvégi elszámolásokkal kapcsolatos fontos tudnivaló

Azoknál a cégeknél,  akik a 61/2020. (III.  23.)  Korm. rendelet 1.  §.  (10) bekezdése alapján

járulékmentességgel  érintettek  és  a  dolgozóknál  az  alábbiakban  felsorolt  szociális

hozzájárulási adó kedvezmények bármelyike volt érvényesítve, ott a 2008-as bevallás átadása

előtt szükség van arra, hogy a Hóvégi elszámolásban az „Elszámolás” gombot megnyomva

belépjenek és megnyomják a „Mentés” gombot!!! Erre technikai okokból van szükség, hogy a

2008-as bevallás hiba nélkül elkészüljön.

- közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adókedvezménye

- szakképzettség nélküli munkavállalók szociális hozzájárulási adókedvezménye



- megváltozott munkaképességű személy szociális hozzájárulási adókedvezménye

- kutatók foglalkoztatása utáni szociális hozzájárulási adókedvezmény

- mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott szociális hozzájárulási adókedvezménye

És az alábbi úgynevezett „kifutó” kedvezmények esetén is a fenti teendőt el kell végezni a hó végi

elszámolásban, amennyibe még érvényesítik az átmeneti szabályok alapján:

-  25 év alatti  legfeljebb 180 nap biztosítási  jogviszonnyal  rendelkező pályakezdő szociális

hozzájárulási adókedvezménye

-  GYED-ben,  GYES-ben,  GYET-ben  részesülő  munkavállaló  szociális  hozzájárulási

adókedvezménye

- tartósan álláskereső személy szociális hozzájárulási adókedvezménye

- szabad vállalkozási zónában működő kifizető szociális hozzájárulási adókedvezménye

Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák

Aktualizálás: Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nyomtatvány 2020-ra

A  2020-as  évre  vonatkozóan  aktualizáltuk  a  „Kötelezettségek  utalási  listája  (göngyölítve)“

elnevezésű  nyomtatványt  a  veszélyeztetett  ágazatok  járulékmentessége  okán.  A  változás  a

nyomtatványon csakis akkor tapasztalható, ha a cég törzsadatokban be volt pipálva 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 és a 2020. márciusi számfejtések is ez alapján készültek el.

Nézzük  meg,  hogy  milyen  változás  tapasztalható  a  Kötelezettségek  utalási  listája  (göngyölítve)

nyomtatványunkon, amennyiben az Önök által számfejtett cég veszélyeztetett ágazatba tartozó!



1)  A  nyomtatvány  első  oldalán  adónemenként  a  járulékmentesség  figyelembe  vétele  utáni,

ténylegesen utalandó összegek láthatók. 

2)  A nyomtatvány  második  oldalán  a  bevallás  eredeti  soraihoz  adunk  továbbra  is  ellenőrzési

lehetőséget.  Az érintett  sorokba továbbra  is  azokat  az eredeti  összegeket  kell  feltüntetni  a  08-as

bevallásban,  amit  a  járulékmentesség  figyelembe  vétele  nélkül,  eredetileg  kötelezettségként

jelentkezne. 

Ha  a  cég  törzsadatokban  NINCS  jelölve  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,  mert  az  Ön  által

számfejtett  cég(ek)re  nem  vonatkozik  a  járulékmentesség,  akkor  semmilyen  változást  nem  fog

tapasztalni a Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nevű nyomtatványunkon. 

A nyomtatvány első oldalán megjelenő utalandó összegek továbbra is a második oldalon szereplő

összegeknek felelnek meg! 

Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx58 import fájl

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xxKIVA import fájl

A NAV honlapján az alábbi információk olvashatók a bevallások készítésével kapcsolatban: 

„Ha  nem a kedvezménnyel érintett ágazatok valamelyikében foglalkoztatja munkavállalóit, akkor

továbbra  is  használhatja  a  2.0  verziójú  nyomtatványkitöltő-programot  a  2008  jelű  bevallás

elektronikus beküldésére.”

/Forrás:

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_n

av/bevallasok/2008.html/

Fontos,  hogy  időközben  2020.04.09-én  már  megjelent  a  2008-as  bevallás  5.0-ás  verziója  is.

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/2008.html
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/2008.html


Hóközi hatálydátummal a munkaidőadatok változtatása 

FONTOS!  Ha  hóközi  hatályváltással  változott  a  dolgozónak  valamilyen  jogviszonybeli  adata,

abban az esetben a tárgyhavi Hóvégi elszámolásban két Bér sor jelenik meg, így a távolléti díj

számításakor a két bér összegéből számolja jelenleg a program a távolléti díjat.

Amennyiben  az  adott  tárgyhónapban  távolléten  volt  a  havibéres  dolgozó,  abban  az  esetben  a

felhasználó részéről kézi felülírás szükséges. 

Nézzük most meg, hogyan módosítható a számfejtés hóközi hatályváltás esetén!

A Hóvégi elszámolás menüpontban a Bér fülön a szabadságra járó távolléti díj 1 napi összege a

Megjegyzés  rovatban  megadott  számértékkel  korrigálható  lesz.  A  Szabadság  soron  állva  a

Megjegyzés rovatba a következőképpen szükséges rögzíteni a megfelelő összeget: 

Megjegyzés rovat: például 5000 Ft/nap (mindenképpen ebben a formátumban legyen rögzítve)

Majd szükséges megnyomni az Enter billentyűt. 

A Megjegyzés rovatban megadott érték fog megjelenni a Szabadság jogcím Egységdíj oszlopában.

A Bér jogcímre állva a Megjegyzés rovat segítségével e jogcím is korrigálható, a Hóvégi elszámolás

menüpontban, az alábbi formátumban:

Például Megjegyzés: 100000 Ft

Majd szükséges megnyomni az Enter billentyűt. 

A Megjegyzés rovatban megadott érték fog megjelenni a Bér jogcím Számérték oszlopában. 

Nézzük most meg, mi a teendő a 08-as havi bevallással, amennyiben munkaidő-változás történt!

A 08-as havi bevallásban a 08M-08 és a 09-es lapokból egy-egy lapot jelenítünk csak meg. Így

szükség esetén kézzel van lehetőség jelenleg mindkét lapból plusz lapokat létrehozni az ÁNYK

programban, és megfelelően feltölteni. A 08-as lap esetében a biztosítási időt, Feor számhoz

tartozó biztosítási időt, valamint szükség esetén a 09-es lapon a járulékok összegeit szintén

meg kell bontani, arányosan. 



Az ÁNYK programban úgy lehet  egy lapból  újabb lapot  létrehozni,  hogy az adott  lapon állva

(például 2008M-09) a jobb első sarokban látható piros plusz jelre kell kattintani.

A  08-as  bevallás  2008M-08  és  2008M-09-es  lapjaival  csakis  akkor  van  plusz  teendője,

amennyiben teljes munkaidősből részmunkaidő lett a dolgozó vagy esetleg részmunkaidősből

teljes munkaidős! 

Tájékoztatás a bevallások ellenőrzésével kapcsolatban 

A 2008-as  és  a  2058-as  bevallások legújabb verziója  2020. április  7-én,  este  jelent  meg a NAV

oldalán. 2020. április 8-án este további módosítás jelent meg a NAV hivatalos oldalán! Sőt a mai

napon egy újabb verzióját adták ki a 2008-as bevallásnak.

Teszteléseink során igyekeztünk minden esetre gondolni, azonban nem biztos, hogy minden életbeli

esetet, ami Ügyfeleink körében előfordul, ellenőrizni tudtunk a szűk határidő miatt. 

Kérjük,  hogy  Önök  is  körültekintően  ellenőrizzék  a  bevallásokat,  s  amennyiben  bármilyen

észrevételük van, jelezzék Ügyfélszolgálatunk munkatársai felé! 

A bérprogramban az alábbi nyomtatványok segíthetik a bevallások ellenőrzését:

Összevont nyomtatványtípus / Vezetői információk között

- Teljeskörű összesítő lista

Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák között

- Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve)



További segítséget nyújthatnak a Hóvégi, Önálló és egyéb tevékenység, Osztalék és egyéb tőkejöv.

nyomtatványtípusokban  a  Listák  között  elérhető  Cég  terhei,  Dolgozó  terhei,  Cég  terheinek

kedvezményei,  Dolgozói  terheinek  kedvezményei,  valamint  a  különböző  jogcímekre  lekérhető

listáink. 

A 2008-as  bevallás  és  a  2058-as  bevallás  tesztelését  mi  magunk  is  folytatjuk,  s  amennyiben

szükséges, módosítást fogunk elvégezni és újabb programfrissítés keretében elérhetővé tesszük!

 

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

Budapest, 2020. április 9. 

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/
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