
Kedves Ügyfelünk!

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

legújabb verziója (1.200) 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. 



Adatátadással kapcsolatos módosítások:

Adatátadás / ÁNYK (ABEV) export

Aktualizálás: 2008-as bevalláshoz kapcsolódóan

2021. január 5-én felkerült a 2008-as bevallás 18.0-s verziója a NAV oldalára. A 2008-as bevallás

ezen verziójában a Tbj. törvény 2021. január 1-jétől hatályos és 2020. július 1-jétől alkalmazható

105. § (2) bekezdésében foglaltak átvezetésre kerültek. 

/Forrás: https://nav.gov.hu/content/versions?contentid=4746566/

A 2008-as bevallás 2008M-08-as lapján  „Az új Tbj. 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési

alsó határra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni” mező kitöltési lehetősége a CSED

felsorolással bővült. 

1-es kóddal kell jelölni: a munkaviszonyban álló és CSED-ben, GYED-ben, GYOD-ban, örökbefogadói

díjban, GYES-ben, GYET-ben, ápolási díjban részesülő természetes személy esetében

2-es kóddal kell jelölni:  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

https://nav.gov.hu/content/versions?contentid=4746566


Fontos! A 2008M-08-as lapján a „Az új Tbj. 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határra

vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni” mezőt automatikusan ki fogjuk tölteni – attól függően,

hogy az 1-es vagy 2-es esetről van-e szó a munkavállaló esetében –, semmilyen külön beállítást nem

kell megtenniük hozzá a bérprogramban! 

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

Budapest, 2021. január 8. 

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/

