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12.26 2018.10.24
adatbázis 12.054
Táppénz számfejtés módosítás – kórházi nem minden esetben 50%-al számolt – javítva.
Személytörzs lista módosítás:
• FEOR felkerült a részletes listára
• Szűrhető kilépés dátumára a lista
12.25 2018.08.27
adatbázis 12.052
Bér- és adókarton módosítása – A Veszélyeztetett várandóság időadat részletezése a középső oszlopban
hiányos volt – javítva.
12.25 2018.08.07
adatbázis 12.047
Új időadat adható meg - Pénzbeli ellátás nélküli keresőképtelenség
12.23 2018.07.17
adatbázis 12.047
Bér- és adókarton módosítása – több kieső idő kerülhet a felsorolásba, a felsorolás utolsó sora esetleg
ismételt – javítva.
Üzemi baleset időadat kimaradt a 08 feladásból – javítva.
12.22 2018.07.10
adatbázis 12.046
Családi kedvezmény, személyi kedvezmény, frissházas kedvezmény számolásának módosítása
A személytörzsben ezentúl a frissházas kedvezményt adóalapként kell megadni – az adókedvezmény
mértékét a program kiírja az összeg mellett.
12.19 2018.04.27
193-as adónemkód kezelése

adatbázis 12.038

12.18 2018.04.19
adatbázis 12.034
Éves adatszolgáltatás/adó/2017/Gyűjtés nyomtatás menüben a feladás 1750-nak aktualizálva. A
Személytörzs/Nyomtatványok/Táblázatok/Szja tájékoztatás lapon az Adómegállapítás aktualizálva 2017-re
12.17 2018.03.28
adatbázis 12.034
Havi összesítő módosítása – 19,5% EKHO miatt
12.17 2018.03.27
adatbázis 12.032
Személytörzs felvitel javítása – a dolgozó nevét (vezeték név, keresztnév 1, keresztnév 2) rossz helyről vette
a program (a Cím adatok képernyőn látható mezők).
12.15 2018.03.19
adatbázis 12.032
Személytörzs/Adózás képernyőn megadható hogy a Friss Házas kedvezmény mely hónapban jár utoljára. A
hónap zárása nem viszi tovább a kedvezményt.

12.14 2018.03.14
adatbázis 12.031
Javítások – A 12.13-as verzió személytörzs felvitelkor rossz nevet rögzített és a T1041-es állományba az
egyik nevet duplán írta fel, ami miatt az ÁNYK nem olvasta be- javítva
12.12

2018.03.09

adatbázis 12.031

Az analitikák kezelése módosult – a kilépési határnap csak akkor érvényesül, ha ki van választva. Kikapcsolt
állapotában indul a képernyő.
12.11 2018.03.05
adatbázis 12.031
Személytörzs név kezelés változások – a nevek (anyja, születési, saját) megadása változott. Mindegyiknél
egy vezeték és két keresztnév mező tölthető. Elsősorban a NAV nem egységes adatigénylése tette
szükségessé. Teendő: amennyiben valakinek több neve van, akkor érdemes a neveit a megfelelő mezőkbe
beírni a helyes megosztásnak megfelelően. Ilyen esetekben a program ennek a megadásnak megfelelően teszi
a neveit a megfelelő helyre a bevallásban. Ha nincs megadva megosztás (pl akinek csak egy vezeték és egy
keresztneve van), ebben az esetben a program az eddigieknek megfelelően választja ketté a nevét vezeték és
keresztnévre. Ilyen esetekben nem szükséges megadni melyik a vezeték és melyik a keresztneve.
Új dolgozó felvitelekor már csak az új mezők tölthetők. Listákon a program mindig az a nevet használja ami
abban a mezőben látható ami artalmazza az egész nevet.
A dolgozó neve a Cím adatok kartotékra felkerült, itt módosítható/bontható.
12.08 2018.02.09
adatbázis 12.025
Technikai módosítás – a tag járuléka miatt.
12.07 2018.02.09
adatbázis 12.023
Adónemek utalása, 08-as feladás módosítása a 152-es adónemkód miatt
12.05 2018.02.04
1808-as

adatbázis 12.016

12.04 2018.01.29
adatbázis 12.012
17M30 gyűjtés módosítása – 610, 611, 45-ös sorok miatt.
12.04 2018.01.25
adatbázis 12.011
A verzióváltó átírja a 793Ft-os Órabért 794-re – az évzárás 793-t tett be
12.03 2018.01.07
2017M30
2017 Járulékigazolás

adatbázis 12.004

12.01 2018.01.01
adatbázis 12.002
2018-as naptár
Nyilatkozat a családi adókedvezmény érvényesítéséről
18T1041
18T1042E
Évzárás funkció aktualzálva.
Egészségügyi szolgáltatási járulék összege aktualizálva

11.38 2017.12.11
adatbázis 11.061
Első házasok kedvezmény esetén a 08-as bevallásból kimaradt a dolgozó után fizetendő SZOCHO (385, 386.
sorok) – javítva.
11.37 2017.12.08
adatbázis 11.061
Az adónemek utalásába bekerült a 190-es és a 191-es adónemkód.
11.36 2017.11.08
adatbázis 11.060
A 08-as feladás módosítása – az egyszerüsített foglalkoztatott feladása miatt
11.34

2017.10.17

adatbázis 11.060
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Fontos javítás!
2017.10.23 helyett 2017.10.16 a program által bekészített ünnepnap. A 11.060-as verzió javítja azok
naptárát, kiknek még nem lett módosítva, tehát
3 soruk van és még nincs lezárva:
1. sor :1-15 ig ledolgozott,
2. sor : 16 ünnep,
3. sor : 17-31 ledolgozott.
Akinek e 3 sorból bármely nem egyezik kimarad. Ha az időadatban fel van már véve túlóra stb, azok a
rekordok változatlanul maradnak.
Az új rekordok:
1. sor : 1-22 ledolgozott,
2. sor : 23 ünnep,
3. sor : 24-31 ledolgozott.
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