
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.193) letölthető az internetről a levél végén található link

segítségével.

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

legújabb verziójában:

A  ktuális 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. 

A  ktuális   programfrissítési levél   elérése:  

Az Eszközsorban található  Frissítési hírlevelek ikonra kattintva a legfrissebb programverzióhoz

tartozó frissítési levélünk elérhetővé válik. 



A  lapadatok menüponttal kapcsolatos módosítások:  

Alapadatok / Cég alapadatok.../ Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások/

ÁNYK / xx08 fül

Az Alapadatok / Cég alapadatok.../ Cég törzsadatok, beállítások / Adatátadási beállítások / ÁNYK /

xx08 fülön található beállításunkat  ERRŐL: „Kafetéria  juttatások adója a  kifizetés  hónapjában”

átneveztük ERRE: „Kafetéria juttatások adói a következő havi bevallásban szerepeljenek”.

Ha  a  „Kafetéria  juttatások  adói  a  következő  havi  bevallásban  szerepeljenek”  beállítás  be  van

állítva, akkor az azt jelenti, hogy a béren kívüli juttatás, egyéb béren kívüli jutt. toldattal ellátott

jogcímekből  vont  cégterhek nem annak a  hónapnak a  bevallásában  fognak szerepelni,  amelyik

hónapban számfejtésre kerültek, hanem a következő hónapban.

Ha  a  „Kafetéria  juttatások  adói  a  következő  havi  bevallásban  szerepeljenek”  beállítás  nincs

beállítva, akkor az azt jelenti, hogy a béren kívüli juttatás, egyéb béren kívüli jutt. toldattal ellátott

jogcímekből vont cégterhek annak a hónapnak a bevallásában fognak szerepelni, amelyik hónapban

számfejtésre kerültek. 

N  yomtatás   menüponttal   kapcsolatos módosítások:   

Nyomtatás / Nyomtatás / Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák

Aktualizálás: Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nyomtatvány 

A 2020. szeptember 1-jei törvényváltozások okán aktualizáltuk a „Kötelezettségek utalási listája

(göngyölítve)“ elnevezésű nyomtatványunkat. 

Szeptemberben (illetve az azt követő hónapokban) a második oldalon a 163. sornál mutatjuk ki a

Társadalombiztosítási  járulék  (cég  terhe)  nevű  járulékot,  amennyiben  az  alsó  határ  miatt  a

számfejtésben megjelent. 

A főlapon a  „NAV TB járulék  magánszemélyt,  őstermelőt,  egyéni  váll.-t,  kifizetőt  terhelő  köt.

beszedési  számla”  nevű  sorban  a  406-os  adónemkódon  összesítjük  a  céget  terhelő

Társadalombiztosítási járulékot. 



A főlapon a dolgozótól vont Társadalombiztosítási járulékot továbbra is a „NAV Biztosítottaktól

levont  társadalombiztosítási  járulék  beszedési  számla”  nevű  sorban  összesítjük,  a  407-es

adónemkódon.                          

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Kilépő dolgozó papírjai

Aktualizálás: Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához

Az állami  foglalkoztatási  szerv,  a  Nemzeti  Foglalkoztatási  Szolgálat  (NFSZ)  honlapjára  2020.

szeptember  15-én  felkerült  az  „Igazolólap  az  álláskeresési  járadék  és  álláskeresési  segély

megállapításához” nevű nyomtatvány hivatalos változata. 

Forrás: https://nfsz.munka.h  u/   

Főbb változások!

Egyéb  jogviszonyban  álló  részére  is  kinyerhető  ez  a  nyomtatvány  2020  júliusától,  hiszen

amennyiben  biztosítottnak  minősül  a  megbízott  személy,  2020.  július  1-jétől  TB járulékot  kell

vonni.  Szeretnénk felhívni a  figyelmüket  arra,  hogy a 21.  pontot  a megbízás jogviszony esetén

akkor fogjuk automatikusan kitölteni, ha a törzsadatban a Jogviszony / Jövedelem / Bér fülön a

Jövedelem jogcím ki van töltve! Fontos kiemelnünk, hogy egyéb jogviszony esetén a törzsadatban

rögzített Jövedelem jogcímet csakis ehhez a kilépő nyomtatványhoz használjuk fel!

Adatátadás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Adatátadás  / ÁNYK (ABEV) export / xx08 import fájl

Aktualizálás: 2008-as számú HAVI BEVALLÁS aktualizálása 

2020. szeptember 8-án felkerült a NAV oldalára a 2008-as bevallás legújabb verziója (Verzió:12.0).

A bérprogramunk ezen verziójával már elkészíthető a bevallás a szeptember hónapra. 

Az alábbi főbb változásokra készítettük fel a bérprogramot:

https://nfsz.munka.hu/
https://nfsz.munka.hu/


1)  A  ténylegesen  kifizetett  jövedelem  és  a  járulékfizetési  alsó  határ  különbözetét

társadalombiztosítási  járulék  címén  a  kifizető  fizeti  meg  2020.  szeptember  1-jétől.  A kifizetőt

terhelő TB járulékot a 2008M-09-02 lap 640-643. soraiban kell feltüntetni!

2) 2008M-08-as lapon a fejrészbe bekerült egy új jelölési mód. „Az új Tbj.  27. § (2) bekezdés

szerinti járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni"  jelölő mezőt ki

kell tölteni 1-es vagy 2-es kóddal az alábbi esetekben:

1 - a munkaviszonyban álló és GYED-ben, GYOD-ban, örökbefogadói díjban, GYES-ben, GYET-ben, ápolási

díjban részesülő természetes személy esetében 

2  -  a  munkaviszonyban álló  és  köznevelési  intézményben nappali  rendszerű  iskolai  oktatás  keretében  vagy

nappali  oktatás  munkarendje  szerint  folyó  oktatásban,  szakképző  intézményben  nappali  rendszerű  szakmai

oktatásban,  továbbá  felsőoktatási  intézményben  nappali  rendszerű  oktatás  keretében  tanulmányokat  folytató

tanuló, hallgató esetében 

Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó szerepeltetése a '08-as havi bevallásban,

amennyiben nem vesz ki jövedelmet

Ahogyan  azt  a  2020.  szeptember  17-én  küldött  tájékoztató  levelünkben  ígértük,  elvégeztük  a

szükséges  módosításokat  a  bérprogramban.  Ez  azt  jelenti,  hogy a  szeptember  havi  bevallásban

automatikusan  kezeljük a  2008M-08-as  lap  kitöltését  akkor  is,  ha  a kiegészítő  tevékenységet

folytató  társas  vállalkozó  nem vesz  ki  jövedelmet!  A 2008M-08-as  lapon  a  „Jelölje,  ha  olyan

természetes személy adatait közli, aki a Tbj. vagy az új Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak”

mező kitöltésre fog kerülni. 

Előző időszaki jogcímek számfejtése és bevallása

Az idei júliusi változások olyan mértékűek voltak, hogy minden igyekezetünk ellenére, Ügyfeleink

körében előforduló, minden életbeli esetet teljeskörűen kezelni nem tudtunk a 2008-as bevallással

kapcsolatban.  Az  előző  időszakra  számfejtett  jogcímek  (például:  bérkorrekció,  betegszabadság)

miatt előfordulhat, hogy a Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve) nyomtatvány – a Teljeskörű

összesítő listánk – 08-as bevallás között eltérés fog mutatkozni, elsősorban a társadalombiztosítási

járulék miatt. 



Amennyiben eltérést tapasztalnak, mindenképpen javasoljuk, hogy azokat a dolgozókat nézzék át,

akiknek volt előző időszakra vonatkozó jogcím számfejtve!

Bár a 09-02-es lapból többet hozunk létre, de az adatokat korrigálni szükséges. 

Remélhetőleg  lassan  túl  vagyunk  az  elmúlt  hónapokban  bekövetkezett  elképesztő  mennyiségű

jogszabály  változásán,  ami  érintette  a  bérprogramunkat.  Bízunk  benne,  hogy  ezekhez  a

változásokhoz kapcsolódó kötelező adatszolgáltatásokban sem lesz már több változás, s talán kicsit

mi  is  fellélegezhetünk  és  tudunk  megoldást  találni  a  08-as  bevalláson  az  előző  időszaki

számfejtések kezelésére!

GYED melletti munkavégzés esetén családi járulékkedvezmény kezelése a 08-as havi
bevallásban 

Fontos!  Amennyiben  GYED  melletti  munkavégzés  esetén  családi  kedvezmény  mellett  családi

járulékkedvezmény is érvényesítésre került a dolgozónál, a 2008M-09-01 és 2008-09-02 lapokat

körültekintően ellenőrizzék!

Tájékoztatás a bevallás ellenőrzésével kapcsolatban 

Teszteléseink  során  igyekeztünk  minden  esetre  gondolni  a  2008-as  bevallás  újabb  verziójával

kapcsolatban, azonban nem biztos, hogy minden életbeli esetet, ami Ügyfeleink körében előfordul,

ellenőrizni  tudtunk.  Kérjük,  hogy  Önök  is  végezzenek  ellenőrzéseket,  s  amennyiben  bármilyen

észrevételük van, jelezzék Ügyfélszolgálatunk munkatársai felé! 

A bérprogramban az alábbi nyomtatványok segíthetik a bevallások ellenőrzését:

Összevont nyomtatványtípus / Vezetői információk között

- Teljeskörű összesítő lista

Összevont nyomtatványtípus / Utalási listák között

- Kötelezettségek utalási listája (göngyölítve)



További segítséget nyújthatnak a Hóvégi, Önálló és egyéb tevékenység, Osztalék és egyéb tőkejöv.

nyomtatványtípusokban  a  Listák  között  elérhető  Cég  terhei,  Dolgozó  terhei,  Cég  terheinek

kedvezményei,  Dolgozói  terheinek  kedvezményei,  valamint  a  különböző  jogcímekre  lekérhető

listáink. 

A 2008-as bevallás tesztelését mi magunk is folytatjuk, s amennyiben szükséges, módosítást fogunk

elvégezni és újabb programfrissítés keretében elérhetővé tesszük!

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

Budapest, 2020. szeptember 30. 

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/
http://www.servantes.hu/
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