
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.199) 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. 



Nyomtatás menüponttal kapcsolatos módosítások:

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Kilépő dolgozó papírjai

Adatlap 2021

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

nyomtatvány 2021. évi aktualizálását elvégeztük a NAV hivatalos honlapján 2020. december 31-én

elérhetővé tett nyomtatványminta alapján.

Az  Adatlap  kilépő  nyomtatvány  tesztelését  továbbra  is  folytatjuk,  elsősorban  az  adatgyűjtésre

vonatkozóan.  Amennyiben  szükséges,  az  év  első  napjaiban  további  programverziót  teszünk

elérhetővé ezzel kapcsolatban. 

A nyomtatvány mellett megjelenő barkácsikon segítségével módosíthatóvá válik a nyomtatványon

megjelenő adattartalom, szükség esetén. 

             

Nyomtatás / Nyomtatás / Egyéb nyomtatványtípus / Nyilatkozatok

Adó-előleg nyilatkozatok aktualizálása 

A NAV hivatalos honlapjára 2020.12.31-én felkerült nyomtatványok alapján elvégeztük az alábbi

adóelőleg nyilatkozatok 2021. évre történő aktualizálását is: 

-  Adóelőleg-nyilatkozat 2021. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről

-  Adóelőleg-nyilatkozat 2021. évben az első házasok kedvezményének érvényesítéséről

- Nyilatkozat 2021. évben Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezmény érvényesítéséről

-   Adóelőleg-nyilatkozat  a  2021.  évben  az  adóelőleg  meghatározása  során  figyelembe  vehető

költségekről

- Külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata a 2021. évben adókedvezmény érvényesítéséhez

-   Adóelőleg-nyilatkozat a személyi kedvezmény érvényesítéséről a 2021. évben

Fontos!  A Nyilatkozatok  kitöltési  útmutatói  a  NAV oldaláról  érhetők el,  a  2021-es  évben nem

nyerhető ki a bérprogramból!



Adatátadással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export

A 2021. évben az alábbi NAV felé történő adatszolgáltatások az Adatátadás / ÁNYK (ABEV)

export menüponton belül érhetőek el: 

- xxT1042E importfájl előállítás

- xxT1041 importfájl előállítás

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

Budapest, 2021. január 5. 

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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