
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.182) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

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

legújabb verziójában:

Nyomt  atás menüponttal kapcsolatos módosítások  

Nyomtatás / Nyomtatás / Nyomtatványok / Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák

Aktualizálás: Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nyomtatványunkon a SZÉP kártyák

szocho mentességének kezelése

Ez a nyomtatványunk igen szorosan összefügg a 2008-as  bevallás  A-s lapjának soraival.  2020.

május  6-án  felkerült  a  NAV  hivatalos  oldalára  a  2008-as  bevallás  7.0-s  verziója,  így  a

Kötelezettségek  utalási  listája  (göngyölítve) nyomtatványunkon  szükséges módosításokat

elvégeztük a SZÉP kártyák szocho-jának kezelése miatt. 

Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Aktualizálás: 2008-as bevalláson a SZÉP kártyák szocho mentességének kezelése

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

toldattal  ellátott  SZÉP kártyákat  automatikusan  szocho-mentesen  számoljuk  el,  akár  a  Hóvégi

elszámolásban, akár a Hóközi elszámolás menüpontban számfejtik.

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



2020. május 6-án felkerült a NAV hivatalos oldalára a 2008-as bevallás 7.0-s verziója. A 2008-as

bevallás 2008A-01-01-es lapján a 14. sort a számfejtésbeli adatoknak megfelelően fogjuk kitölteni.

Tájékoztatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 

A Magyar Közlöny 2020. évi 77. számában április 16-án megjelent a 122/2020. (IV. 16.) Korm.

rendelete, mely másnap hatályba is lépett.

A Korm. rendelet 5. §-a alapján 2020. december 31-ig  a növénytermesztési,  erdőgazdálkodási,

állattenyésztési,  halászati,  vadászati  ágazatba  tartozó  munkavégzés  keretében megvalósuló

alkalmi és idénymunka esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvénytől

(Efotv.) eltérően

-       az Efotv. 1. § (4) bekezdésében és 2. § 1. pontjában meghatározott éves időtartam legfeljebb

száznyolcvan nap, valamint

-       az Efotv. 2. § 3. pont b) alpontjában meghatározott havi időtartam legfeljebb húsz naptári nap.

Ennek  értelmében  2020.  december  31-ig  kizárólag  a  növénytermesztési,  erdőgazdálkodási,

állattenyésztési,  halászati,  vadászati  ágazatba  tartozó munkavégzés  keretében  megvalósuló

alkalmi és idénymunka esetén változnak az időtartamok.

A NAV oldalán is található ezzel a témával kapcsolatos tájékoztató:

https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Emelkedett_az_egyszer20200427.htm  l   

A  2008-as  bevallás  7.0-s  verziójában  is  találkozhatunk  módosításokkal  az  egyszerűsített

foglalkoztatással kapcsolatban. A 2008-as bevallás 2008M-12-es lapjának fejrészébe bekerült egy új

jelölés:  „Jelölje,  ha az  idénymunkás,  alkalmi  munkavállaló  foglalkoztatására  122/2020.  (IV.  16.)

Korm. rendeletben meghatározottak szerint kerül sor”.

Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, ha az idénymunkás, alkalmi munkavállaló foglalkoztatására

esetleg a 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kerül sor, akkor ezt a tényt

ebben a mezőben kézzel szükséges jelölniük itt, a bevallás 12-es lapján.

 

https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Emelkedett_az_egyszer20200427.html
https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Emelkedett_az_egyszer20200427.html


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

Budapest, 2020. május 8. 

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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