
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.187) 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. 



Elszámolás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Elszámolás / Hóvégi elszámolás

Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók számfejtése 2020. július 1-jétől

A fennálló tanulószerződések esetében a 2019. december 31-én hatályos személyi jövedelemadó,

szociális hozzájárulási adó- és járulékszabályokat kell változatlanul alkalmazni.

A szakképzésről  szóló  törvényben  foglalt  általános  átmeneti  szabály  alapján  mind  a  személyi

jövedelemadó, mind a járulékok és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a 2019. december

31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni a tanulószerződéssel történő foglalkoztatás alapján már

fennálló  jogviszonyokra,  az  új  szabályokat  pedig  először  az  újonnan  elindított  képzések

vonatkozásában kell alkalmazni. 

Mindez azt jelenti, hogy a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló

társadalombiztosítási  státusza  nem  változik,  azaz  a  tanulószerződésen  alapuló  biztosítási

kötelezettsége  továbbra  is  fennáll  és  a  járulékfizetési  kötelezettségének  alapja  továbbra  is  a

tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjazás összege, továbbá a jövedelmet juttató kifizetőt

a  tanulószerződés  alapján  kifizetett  díjazással  összefüggésben  továbbra  is  terheli  a  szociális

hozzájárulásiadó-fizetési  kötelezettség.  A 2019.  december  31-én  hatályos  szabályok  alapján  a

szociális hozzájárulási adót 17,5%-kal kell elszámolni a tanulók esetén. 

2020. július 1-jét követően azon tanulószerződésessel foglalkoztatott tanulók tekintetében, akiknek a

tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét megelőzően létesült a régi Tbj. törvény korábbi rendelkezései

alkalmazandóak a járulékmérték tekintetében is. Ez azt jelenti, hogy az ő esetükben tehát nem a 18,5

százalékos  mértékű  társadalombiztosítási  járulék  levonási  kötelezettség  áll  fenn,  hanem

természetbeni  egészségbiztosítási  járulékot,  pénzbeli  egészségbiztosítási  járulékot,  valamint

nyugdíjjárulékot kell vonni.

Jogszabályi háttér:

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (3) bek.



Nyomtatás menüponttal kapcsolatos tájékoztatás:

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák

Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nyomtatvány

A Kötelezettségek  utalási  listája  (göngyölítve)  nevű  nyomtatványunkat  párhuzamosan  szoktuk

aktualizálni a 08-as bevallással. Jelenleg a programunkból elérhető említett nyomtatvány még nincs

felkészítve a júliusi változásokra! 

A 2008-as bevallás nyomtatványkitöltős, végleges változatát még nem tette elérhetővé a NAV, így

mi  is  csak  előkészülni  tudunk.  Reményeink  szerint  hamarosan  elérhetővé  válik,  s  mi  is  tudjuk

folytatni a munkálatokat és tesztelni a munkánk végeredményét!

Amint elérhetővé tettük a Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nevű nyomtatványunk és a

2008-as bevallás újabb, aktuális változatát, egy újabb frissítési levélben fogjuk Önöknek jelezni! 

 

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

Budapest, 2020. július 29.

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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