
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.186) 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 2020. július 14-én a Magyar Közlöny 168. számában megjelent a

Magyarország  2021.  évi  központi  költségvetésének  megalapozásáról  szóló  2020.  évi  LXXVI.

törvény.  Ez a törvény azért is érdekes számunkra, mert az új Tbj törvényt több ponton is

módosítja! 

És  most  nézzük  meg,  hogy  a  jelenlegi  frissítésünkben  a  bérszámfejtő  programunk  működésével

kapcsolatban milyen módosítást végeztünk el!

A jelenlegi programverziónkban a járulékfizetési alsó határra vonatkozó szabályokon módosítottunk.

Ez  azt  jelenti,  hogy  e  verzió  letöltésével  az  alsó  határ  számítása  kikerült  a  bérprogramból  a

munkaviszonyban állókra vonatkozóan! 

Átmeneti szabály alapján július, augusztus hónapokra még nem kell alkalmazni a járulékfizetési alsó

határ szabályait. Ez alapján felmerülhet kérdésként, hogy mi a teendő azokkal a munkavállalókkal,

társas  vállalkozókkal,  egyéni  vállalkozókkal,  akiknek a  jogviszonya 2020.  július  14-e (vagyis  a

módosító  törvény  kihirdetése)  előtt  szűnt  meg.  Ezzel  kapcsolatban  javasoljuk,  vegyék  fel  a

kapcsolatot az illetékes, hivatalos szervekkel (NAV, Pénzügyminisztérium), hogy ilyen esetekben

pontosan mi a teendő. 

Amennyiben a hivatalos szervektől azt a választ kapják, hogy a 2020. július 14-e előtt megszűnt

jogviszonyra is érvényes az új szabályozás, abban az esetben az alábbiakat javasoljuk!

1) Nyomtassák ki vagy mentsék ki pdf formában az érintett dolgozók jövedelemkifizetési lapjait!

2)  Elszámolással  lépjenek  be  az  érintett  dolgozók  számfejtésébe,  és  mentsék  el  újra  az

elszámolást Mentés gombbal. 

3) Majd az eredeti jövedelemkifizetési lapok alapján utalják el a különbözeti összegeket!

Tapasztalhatták,  hogy  Hóközi  elszámolás  vagy  a  Hóközi  TB  elszámolás  menüpontokban

indokolatlanul  bekapcsolt  a  minimum járulékalap  számítása  például  táppénz,  vagy egyéb hóközi

jogcím (például adómentes utazási költségtérítés) számfejtésekor. Ezzel a frissítésünkkel ez is meg

fog  oldódni.  Ha  előfordult  Önöknél  a  július  hónapban  hóközi  számfejtés  vagy  hónap  közben



számfejtettek  TB  ellátásokat,  érdemes  ellenőrizni  ezeket  az  eseteket,  miután  ezt  a  verziónkat

letöltötték! 

A járulékfizetési  alsó  határ  számítása  szeptembertől  megváltozik  az  eddig  ismert  szabályokhoz

képest.  Ennek kidolgozásán már  dolgozunk,  s  igyekszünk minél  előbb elérhetővé  tenni,  hogy a

szeptemberi számfejtés is már az új szabályok alapján készülhessen el! 

A Magyar Közlöny 168. számában 2020. július 14-én megjelent Magyarország 2021. évi központi

költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény módosításokat fogalmaz meg a

tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók kezelésével kapcsolatban is. Ez azt jelenti, hogy az ő

esetükben az 1997. évi LXX. törvény 2019. december 31-i rendelkezései alapján kell a járulékokat

levonni. Várhatóan a jövő hét folyamán teszünk elérhetővé egy új verziót, mely tartalmazza majd az

ehhez kapcsolódó módosításainkat! 

 

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

Budapest, 2020. július 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/

