
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.185) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

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

legújabb verziójában:

Aktuális Kézikönyv elérése:

A  Karbantartás  /  Lokális  rendszeradatok... menüpontban  be  lehet  állítani  a  Kézikönyv

használata  (F1 billentyűre)  funkciót.  Ha ez beállításra  került,  az  F1 vagy Fn + F1 billentyű(k)

megnyomására bármikor előhívható az XL Bér Kézikönyv. A Kézikönyvet folyamatosan frissítjük,

s mindig a legaktuálisabb állapota érhető el. 

Aktuális programfrissítési levél elérése:

Az Eszközsorban található  Frissítési hírlevelek ikonra kattintva a legfrissebb programverzióhoz

tartozó frissítési levélünk elérhetővé válik. 



Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy van egy benyújtott törvényjavaslat, ami még nem jelent

meg hivatalosan a Magyar Közlönyben. Ez a javaslat azért is érdekes, mert van benne egy

olyan  módosítás,  ami  érinti  többek  között  a  munkavállalókra  újonnan  bevezetett

járulékfizetési  alsó  határt.  Ez  a  törvényjavaslat  a  jelen  frissítés  publikálásáig nem került

hivatalosan kihirdetésre. A törvényjavaslat olyan változásokat tartalmaz, ami a bérszámfejtés

végeredményét jelentős mértékben tudja befolyásolni a jelenleg ismert szabályokhoz képest. 

Az érintett törvényjavaslat száma: T/10856.

A törvényjavaslat aktuális állapotát ezen a linken tudják nyomon követni:

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-lekerdezese?

p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1

&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=NwgUlXVX&_hu_parlament_cms_pair_portlet_Pa

irProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat

%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D10856 

A 10856-os törvényjavaslat alapján tovább folytatjuk a munkálatokat. Amint megjelenik a módosítás

a  Magyar  Közlönyben  és  ezáltal  ismertté  válik,  hogy  az  érintett  szabályokat  mikortól  kell

alkalmazni,  azt  követően  tudjuk  elérhetővé  tenni  ezeket  a  módosításokat  is  egy  újabb

programfrissítés keretében!

Alapadatok menüponttal kapcsolatos módosítások:

Alapadatok / Kontírozás / Adók, járulékok kontírozása

Könyveléshez kapcsolódó információk: 

Amennyiben  nem  Ön  végzi  a  cégen  belül  a  könyvelést,  kérjük  az  alábbi  információkat

egyeztesse a könyvelő munkatárssal!

A társadalombiztosítási  járulék  egy  új  járulékként  került  bevezetésre,  ezért  ezt  szükséges  lesz

kikontírozni még a július havi számfejtések készítése előtt. Az első számfejtés mentésekor fog erre

figyelmeztetni a bérprogram is, ha ez esetleg nem történt meg. 

https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-lekerdezese?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=NwgUlXVX&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D10856
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-lekerdezese?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=NwgUlXVX&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D10856
https://www.parlament.hu/web/guest/iromanyok-lekerdezese?p_p_id=hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_auth=NwgUlXVX&_hu_parlament_cms_pair_portlet_PairProxy_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D41%26p_izon%3D10856


A társadalombiztosítási járulék családi járulékkedvezmény kontírozását automatizáltuk. Ez úgy néz

ki, hogy automatikusan oda kontírozzuk, ahová a társadalombiztosítási járulékot is kontírozták. Így

működik az összes többi családi járulékkedvezményünk is. Tehát a társadalombiztosítási  járulék

családi járulékkedvezménye önálló járulékként külön nem kontírozható!

Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Módosítás:  Fizetés  nélküli  szabadság  alatt  egészségügyi  járulékfizetés  szabályai  a

veszélyhelyzet megszűnése után

Az  alábbi  módosításokat  végeztük  el  az  egészségügyi  szolgáltatási  járulék  számításával

kapcsolatban:

- Egészségügyi szolgáltatási járulék számítása a veszélyhelyzet időszakára:

A 20T1041 kitöltési útmutatójában ez az információ szerepel: "A veszélyhelyzet időszaka 2020.

március 11-től 2020. június 17-ig tartott, tehát 2020. június 18-ától már nincs veszélyhelyzet."

Eredetileg 2020. június 18-i dátumot vettük alapul, ezt módosítottuk most 17-ére. 

-  Több  esetben  tapasztalhatták,  hogy  az  egészségügyi  szolgáltatási  járulék  összege  nem  jól

számolódott, de előfordult olyan eset is, hogy negatív összegű volt.

Ezeket az eseteket egységesen kezeltük, s a továbbiakban június hónapban kizárólag június 1. -

június 17. közötti időszakon belül számolunk egészségügyi szolgáltatási járulékot (tehát legfeljebb

17 napra). Ezen az időszakon belül is csak azokra a napokra, amikor fizetés nélküli szabadságon

volt a dolgozó. 

Ha például 2020. 06. 01. - 2020. 06. 30-áig fizetés nélküli szabadságon volt a dolgozó, akkor 

17 * 257 Ft = 4.369 Ft lesz az egészségügyi szolgáltatási járulék összege. 

A 2020. június 17-e utáni időszakra nem számolunk már automatikusan egészségügyi szolgáltatási

járulékot!



Módosítás: Egyéni fejlesztési időre járó bér  és az  Egyéni fejlesztési időre járó bér /távolléti

díjba beszámító/ jogcímek működése

Az Egyéni fejlesztési időre járó bér és az Egyéni fejlesztési időre járó bér /távolléti díjba beszámító/

jogcímek  működését  módosítottuk  úgy,  hogy  minden  esetben  a  törzsadatban  fix  összegben

megadott összeggel kerülnek be a számfejtésbe. Távollétekkel nem kerülnek arányosításra. 

Így Önök tetszőleges összeggel tudják rögzíteni, és semmilyen automatika nem fogja befolyásolni

az Önök által rögzített összeget. 

Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Kilépő dolgozó papírjai

Aktualizálás: Adatlap 2020

Az 'Adatlap - a munkáltatótól származó jövedelemről és az adóelőlegek levonásáról' elnevezésű

nyomtatvány 2020. évi aktualizálását elvégeztük a NAV hivatalos honlapján 202020. július 1-jén

elérhetővé tett nyomtatványminta alapján. 

Az aktualizálás a nyomtatvány 3. oldalát érintette, a TB járulék bevezetése okán változott a családi

járulékkedvezményes blokk. 

 

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

Budapest, 2020. július 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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