
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.181) 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 / Bér fül 

Új jogcím: Egyéni fejlesztési időre járó bér 

Az új jogcímre az alábbiak jellemzőek:

- Bér fülön található. 

- Távollétekkel arányosítjuk. 

- Távolléti díj számításakor egyáltalán nem vesszük figyelembe. 

-  Az  új  jogcím csakis  Munkaviszonyban  álló  –  Főállású,  Munkaviszonyban  álló  –  Főállású

nyugdíjas, Munkaviszonyban álló – Máshol főállással jogviszonyokban érhető el.

Új jogcím: Egyéni fejlesztési időre járó bér /távolléti díjba beszámító/

Az új jogcímre az alábbiak jellemzőek:

- Bér fülön található. 

- Távollétekkel arányosítjuk. 

- Távolléti díj számításakor ugyanúgy vesszük figyelembe, mint a Bér jogcímet.

-  Az  új  jogcím csakis  Munkaviszonyban  álló  –  Főállású,  Munkaviszonyban  álló  –  Főállású

nyugdíjas, Munkaviszonyban álló – Máshol főállással jogviszonyokban érhető el.



Elszámolás menüponttal kapcsolatos tudnivaló

Elszámolás / Hóközi elszámolás

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Kafetériához kapcsolódó keretösszegek módosításai – elszámolás mentésekor

Az  elszámolás  mentésekor  figyelmeztető  üzenetet  jelenítünk  meg  az  éves  kafetéria  keretösszeg

kapcsán.  2020-tól  nem költségvetési  szervek esetén  a  450.000 forint  helyett  800.000 forint  éves

keretet (illetve a ki-belépés dátumával arányosan csökkentett összeg) figyelünk.

2020-tól költségvetési szervek esetén a 200.000 forint helyett 400.000 forint éves keretet (illetve a

ki-belépés dátumával arányosan csökkentett összeg) figyelünk.

(A rekreációs keretösszegek figyeléséhez továbbra is szükséges, hogy a dolgozónál az Alapadatok /

Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Kollektív szerződés, egyéb / Kollektív szerződés fülön jelölve

legyen a Rekreációs kafetéria keret.)

/Jogszabályi háttér: 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bek./

SZÉP kártyák szocho mentessége 

2020. április 22. és június 30. közötti  Kifizetés napja dátummal számfejtett,  béren kívüli juttatás

toldattal ellátott SZÉP kártyákat automatikusan szocho-mentesen fogjuk elszámolni, akár a Hóvégi

elszámolásban, akár a Hóközi elszámolás menüpontban számfejtik. 

/Jogszabályi háttér: 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) - (4) bek./



Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Hallgatói munkaszerződés szerinti díjazás /adómentes/ nevű jogcím távolléti díj alapját képezi

A További juttatás fülön található  Hallgatói munkaszerződés szerinti díjazás /adómentes/ nevű

jogcímünk alapján számolunk távolléti díjat a továbbiakban. 

/Jogszabályi háttér: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (2) bek./

Az egészségügyi szolgáltatási járulék munkáltató általi átvállalása

1) Új beállítás a dolgozó jogviszony adatában eü. szolgáltatási járulék átvállaláshoz

A dolgozónál jelölhető az Alapadatok / Dolgozó törzsadatai / Jogviszony / Jövedelem / Adókedv. (1)

fülön  A munkavállaló után egészségügyi szolgáltatásra kötelezett a cég veszélyhelyzet idején

nevű beállítással, ha a munkavállaló után egészségügyi szolgáltatásra kötelezett a cég veszélyhelyzet

idején. 

2) Fizetés nélküli szabadság távollét után egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése

Ha a dolgozó számfejtésében szerepel Fizetés nélküli szabadság nevű távollét és A munkavállaló

után egészségügyi szolgáltatásra kötelezett a cég veszélyhelyzet idején nevű új beállítás be van

pipálva a dolgozó törzsadatában, akkor a Cég terhei fülön az egészségügyi szolgáltatási járulékot a

fizetés nélküli szabadság naptári napjainak megfelelően jelenítjük meg a május, illetve azt követő

hónapokban. 

/Jogszabályi háttér: 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 20. §/

Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolás

Mentett elszámolás jelölése több jogviszony esetén

Az Elszámolás / Önálló és egyéb jövedelem elszámolás menüpontba belépve a Jogviszony kiválasztó

képernyőn  (amikor  több  nyitott  jogviszonya  van  a  dolgozónak)  jelezzük,  ha  van  már  mentett



számfejtés az adott hónapban valamelyik jogviszonyra (kis borítékkal, mint a hóvégi elszámolásnál)!

A jogviszony kezdete után, külön jogviszonyonként jelenik meg a mentett számfejtés ténye. 

Veszélyeztetett  ágazatok  esetén  Önálló  és  egyéb  jövedelem  elszámolása  menüpontban  a

szakképzési hozzájárulás ideiglenes kedvezménye

Az Önálló és egyéb jövedelem elszámolása menüpontban számfejtett jogcímek esetén is egy negatív

összegű sor jelenik meg a szakképzési hozzájárulás alatt, ahol látható lesz az az összeg, amivel az

eredeti járulék összege ténylegesen csökkentésre került. 

Nyomt  atás menüponttal kapcsolatos módosítások  

Nyomtatás / Nyomtatás / Nyomtatványok / Összevont nyomtatványtípus / Kartonok

SZÉP kártya jogcímek rövidített elnevezése nyomtatványokon

Az  alábbi  jogcímek  megnevezése  túl  hosszú,  s  bizonyos  nyomtatványokon  nem  látszódott  a

jogcímek teljes elnevezése: 

- Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - béren kívüli juttatás

- Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - béren kívüli juttatás

- Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - béren kívüli juttatás

- Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - egyéb béren kívüli jutt.

- Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - egyéb béren kívüli jutt.

- Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - egyéb béren kívüli jutt.

Az alábbi nyomtatványokon így rövidített megnevezéseket fogunk megjeleníteni a továbbiakban:

- Bérkarton

- Bérkarton (cég terheivel)

- Bérkarton (hónaptól-hónapig)

- Bérkarton (összes tárgyévi jogviszonyról)

- Bérkarton (összes tárgyévi jogviszonyról – hónaptól-hónapig)

- Költségtérítés karton



Az alábbi megnevezéseken fogjuk hozni a fentebb felsorolt jogcímeinket:

- SZÉP kártya /szálláshely/bkj.

- SZÉP Kártya /vendéglátás/bkj.

- SZÉP kártya /szabadidő/bkj.

- SZÉP kártya /szálláshely/emj.

- SZÉP kártya /vendéglátás/emj.

- SZÉP kártya /szabadidő/emj.

(Rövidítések jelentése: bkj. = béren kívüli juttatások,  emj. = egyes meghatározott juttatások)

SZÉP kártyákhoz tartozó bankszámlaszámok feltüntetése nyomtatványokon

Érintett nyomtatványok: 

- Dolgozói törzsadatban beállított jogcímek - jogcímenkénti bontásban

- Dolgozói törzsadatban beállított jogcímek - dolgozónkénti bontásban

Az  említett  két  nyomtatványon  az  alábbiakban  felsorolt  jogcímeknél  a  továbbiakban  a

bankszámlaszámokat is feltüntetjük:

- Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - béren kívüli juttatás

- Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - béren kívüli juttatás

- Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - béren kívüli juttatás

- Széchenyi Pihenő Kártya /szálláshely/ - egyéb béren kívüli jutt.

- Széchenyi Pihenő Kártya /vendéglátás/ - egyéb béren kívüli jutt.

- Széchenyi Pihenő Kártya /szabadidő/ - egyéb béren kívüli jutt.

Nyomtatás / Nyomtatás / Nyomtatványok / Egyéb nyomtatványtípus / Egyéb 

Kafetériához kapcsolódó keretösszegek módosításai – nyomtatványokon

    • Béren kívüli juttatások összesítése – jogcímenként részletesen 

    • Béren kívüli juttatások összesítése – összevont



2020-tól nem költségvetési szervek esetén a 450.000 forint helyett 800.000 forint éves keretet (illetve

a ki-belépés dátumával arányosan csökkentett összeg) figyelünk.

2020-tól költségvetési szervek esetén a 200.000 forint helyett 400.000 forint éves keretet (illetve a

ki-belépés dátumával arányosan csökkentett összeg) figyelünk.

/Jogszabályi háttér: 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bek./

Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xxKIVA import fájl

20KIVA bevallás 

Ki kell  választani  és  beállítani  a  megfelelő veszélyeztetett  ágazatot  a  bérprogramban,  ha  a  cég

érintett ezzel, mert erre az információra szükség van a KIVA bevalláshoz is!

Amennyiben  a cég  törzsadatokban  be  van  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

számfejtések is  ez alapján készülnek 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 bevallás mellett a KIVA bevalláshoz is!

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Módosítás: 2008-as bevallás 

Hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott hallgatók átadása 08-as bevallásba

-  A teljesen adó- és járulékmentes esetet  -  amikor a   "Hallgatói munkaszerződés szerinti  díjazás

/adómentes/" jogcím szerepel csak a Hóvégi elszámolásban - nem kell átadni a 08-as havi bevallásba.



-  Amikor   "Hallgatói  munkaszerződés  szerinti  díjazás  /adóköteles/" jogcím  is  szerepel  a

számfejtésben, akkor viszont át kell adni, hiszen szja került levonásra. 

A 08-as bevallás készítésekor a  Számfejtéssel rendelkezők kijelölésekor figyelmen kívül hagyjuk

azokat  a  hallgatókat,  akiknek  a  számfejtésében  csakis  az  adó-  és  járulékmentes   "Hallgatói

munkaszerződés szerinti díjazás /adómentes/" jogcím szerepelt. A 08-as bevallásba így nem fognak

átkerülni egyáltalán. 

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xxT1041 import fájl

Új jelölés a 20T1041 adatszolgáltatáson a Fizetés nélküli szabadsághoz kapcsolódóan

Ha  a  Jogviszony  /  Jövedelem  /  Adókedv.  (1)  fülön  A  munkavállaló  után  egészségügyi

szolgáltatásra kötelezett a cég veszélyhelyzet idején be van pipálva és a számfejtésben szerepelt a

Fizetés nélküli szabadság, akkor a T1041-et úgy készítjük el, hogy a 13. pótlap 8. sorába teszünk egy

X jelölést. 

 

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

Budapest, 2020. április 16. 

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/

	Elszámolás menüponttal kapcsolatos tudnivaló
	Elszámolás / Hóközi elszámolás
	Elszámolás / Hóvégi elszámolás
	Kafetériához kapcsolódó keretösszegek módosításai – elszámolás mentésekor
	Elszámolás / Hóvégi elszámolás

	Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások
	Kafetériához kapcsolódó keretösszegek módosításai – nyomtatványokon
	Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások
	Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xxKIVA import fájl
	20KIVA bevallás
	Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl
	Módosítás: 2008-as bevallás
	Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export / xxT1041 import fájl
	Ha a Jogviszony / Jövedelem / Adókedv. (1) fülön A munkavállaló után egészségügyi szolgáltatásra kötelezett a cég veszélyhelyzet idején be van pipálva és a számfejtésben szerepelt a Fizetés nélküli szabadság, akkor a T1041-et úgy készítjük el, hogy a 13. pótlap 8. sorába teszünk egy X jelölést.


