Főkönyvi feladás változók
nMunkaber

Bruttó bér összesen

nMunkaber_EVA

EVÁ-sok bruttó bér összesen

nTorzsberkieg_EVA

EVÁ-sok törzsbérkiegészítése

nMunkaber_Tag

Tagok részére számfejtett bruttó bér

nJov_Tag

Vállakozói jövedelem kivét

nMunkaber_Tan

Tanulók számára számfejtett bruttó bér

nMunkaber_Alk

Alkalamazotti bruttó bér

nUnnep_AlkTan

Tanulók bruttó bér

nMunkadij_megbizas

Megbízási díjként számfejtett összeg

nKoltseg_megbizas

Megbízásnál figyelembe vett költség

nPotlek

Pótlékok összesen

nPotlek_EVA

EVÁ-sok részére számfejtett pótlékok

nBetszab

Betegszabadság összesen

nBetszab_EVA

EVÁ-sok betegszabadsága

nBetszab_Alk

Alkalmazottak betegszabadsága

nBetszab_Tan

Tanuló betegszabadsága

nTavolleti

Távolléti díj összesen

nTavolleti_EVA

EVÁ-sok távolléti díja

nFizunnep

Fizetett ünnep összesen

nFizunnep_EVA

EVÁ-sok fizetett ünnepe

nFizunnep_Alk

Alkalmazottak fizetett ünnepe

nFizunnep_Tan

Tanulók fizetett ünnepe

nTappenzkifiz

Kifizetőhelyi táppénz összesen

nNemrendszjov

Nem rendszeres jövedelem összesen

nKifizetoijov

Egyéb jövedelem összesen

nKifjov_OsztalekN

Osztalék nélküli egyéb jövedelmek összesen

nOsztalek

Osztalék összesen

nKerekites

Kerekítés

nNyjarulek

Nyugdíjjárulék összesen (9,5%)

nNyjarulek85

Nem mnyptári tagok nyugdíjjáruléka

nNyjarulek05

Mnyptári tagok nyugdíjjáruléka

nMnyptagdij

Magánnyugdíjpénztár összesen

nEbiztjarulek

Egészségbizt járulék összesen

nEBJterm

Természetbeni egészségbizt. járulék (4%)

nEBJpenz

Pénzbeli egészségbizt. járulék (2%)

nMvjarulek

Munkaerő-piaci járulék (1,5%)

nAdoeloleg

Személyi jövedelem adó összesen

nForrasado

Forrásadó összesen

nSzolado

Szolidalitási adó összesen

nNypmvkieg

Munkavállalói mnyptári kiegészítés

nOnypmv

Munkavállalói önkéntes mnyptári befizetés

nSzakszervezet

Szakszervezeti tagdíj

nBereloleg

Hóközi kifizetés, bérelőleg

nLevonasok

Levonások összesen

nEgyeblevonasok

Egyéb levonások

nNypmtkieg

Mnyptári kiegészítés

nNybjarulek

Nyugdíjbiztosítási járulék (24%)

nEbjarulek

Egészségbiztosítási járulék összesen (6%)

nEBJterm_TB

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5%)

nEBJpenz_TB

Pénzbeni egészségbiztosítási járulék (0,5%)

nMajarulek

Munkaerő-piaci járulék (1%)

nBjarulek

Baleseti járulék

nEuszjarulek

Egészségügyi szolgáltatási járulék

nEho

Egészségügyi hozzájárulás összesen

nEhosz04

Százalékos egészségügyi hj (4%)

nEhosz11

Százalékos egészségügyi hj (11%)
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nEhosz14

Százalékos egészségügyi hj (14%)

nEHOsz_kifiz

Százalékos egészségügyi hj megbízási jogviszony

nVjarulek

Vállalkozói járulék

nSTARTjarulek

START-kártya járulék

nEtkJegy

Alkalmazotti étketési jegy

nEgeszsegP

Egészségpénztári befizetés

nLetiltasok

Letiltások összesen

nPotlekDU

Délutáni pótlék

nPotlekDU_ST2

Délutáni pótlék START II-es időszakban

nPotlekEJ

Éjszakai pótlék

nPotlekHTU

Hétköznapi túlóra pótlék

nPotlekPTU

Pihenőnapi túlóra pótlék

nPotlekPTU_ST2

Pihenőnapi túlóra pótlék START II-es időszakban

nSzabmegv

Szabadságmegváltás

nNRJ_Szabmnelkul

Nem rendszeres jövedelmek szabadságmegváltás nélkül

nGyerektartas

Letiltás gyerektartás

nLetilt_Gytnelkul

Letiltások gyerektartás nélkül

nBetszabVissza

Betegszabadság visszavonás

nMunkasszallitas

-

nBakancs

-

nSzabvisszavonas

Szabadságvisszavonás

nTevesmunkaber

Tévesen számfejtett munkabér

nElmEBJterm

Elmaradt természetbeni egészségbizt. járulék

nElmEBJpenz

Elmarad pénzbeni egészségbizt. járulék

nElmBsz

-

nKikulddij

Kiküldetési díj

nNapidij

Napidíj

nUzemanyagmt

Üzemanyagmegtakarítás

nBerletHozzajarulas

Bérlethozzájárulás

nCT_szja

Telefon után fizetett SZJA

nCT_nybjarulek

Telefon után fizetett nyugdíjbizt járulék (24%)

nCT_ebjterm_tb

Telefon után fizetett természetveni egbiz járulék (1,5%)

nCT_ebjpenz_tb

Telefon után fizetett pénzbeni egbizt. Járulék (0,5%)

nCA_ado

Cégautó adó

nCTA_majarulek

Telefon után fizetett munkerő-piaci járulék(1%)

nCT_ehosz

Telefon után fizetett százalékos eho

nCA_ehosz

Cégautó után fizetett

nMepaci_kifiz

Megbízási díj után fizetett munkaerő-piaci járulék

nSzja_25_tj

Természetbeni juttatás után fizetendő kedvezményes SZJA (25%)

nSzja_54_tj

Természetbeni juttatás után fizetendő SZJA (54%)

nNybjarulek_tj

Természetbeni juttatás után fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék (24%)

Ebjterm_tj

Természetbeni juttatás után fizetendő természetbeni egbizt járulék (1,5%)

Ebjpenz_tj

Természetbeni juttatás után fizetendő pénzbeni egbizt járulék (0,5%)

Mepaci_tj

Természetbeni juttatás után fizetendő munkaerő-piaci járulék (1%)

nNettoJov

Nettó jövedelem

nMunkadij_AM

Alkalmi munkavállalók részére számfejtett bér

nKTjegy_AM

Alkalmi munkávállalók közteherjegye

nNyJarulek_AM

Nyugdíjjárulék összesen (9,5%) egyszerűsített fogalk.

nMNyPTagdij_AM

Magánnyugdíjpénztári tagdíj egyszerűsített fogl.

nEBJterm_AM

Természetbeni egészségbizt. járulék (4%) egyszerűsített fogl.

nEBJpenz_AM

Pénzbeni egészségbiztosítási járulék (2%) egyszerűsített fogl.

nMVJarulek_AM

Munkaerő-piaci járulék (1,5%) egyszerűsített fogl.

SZJA_AM

Szeményi jövedelemadó egyszerűsített fogl.

nNyBjarulek_AM

Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) egyszerűsített fogl.

nEBJterm_TB_AM

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5%) egyszerűsített fogl.

nEBJpenz_TB_AM

Pénzbeni egészségbiztosítási járulék (0,5%) egyszerűsített fogl.
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nMAJarulek_AM

Munkaerő-piaci járulék (1%) egyszerűsített fogl.

nKK_AM

Kedvezményes közteher egyszerűsített fogl.

nEhosz27

27%-os EHO

nEho_27_tj

Természetbeni juttatás 27% EHO

nSzja_16_tj

Természetbeni juttatás 16% SZJA (15% is)

nIngBerbe

Ingatlan bérbeadás (nem rendszeres jövedelem)

nNRJIngNelkul

Nem rendszeres jövedelem ingatlan bérbeadás nélkül

nMegbizasidij_megbiz

Megbízási díj 100%-a

nOnypmt

Önkéntes nyugdíjpénztár havi számfejtett összege (munkáltatói rész)

nSzocHozAdo

Szociális hozzájárulási adó

nEho_10

Természetbeni juttatások 10%-os EHO összege

nSzakkepzesi_ber

Bérjegyzékhez kapcsolható szakképzési hozzájárulás

nSzakkepzesi_kifiz

Kifizetési jegyzékhez kapcsolható szakképzési hozzájárulás

nSzakkepzesi

Fizetendő szakképzési hozzájárulás

nRepiSZJA

Reprezentáció SZJA

nRepiEHOSz

Reprezentáció EHO

nKorKedvJar

Korkedvezmény járulék

nMegbizasidij_EKHO

EKHO-s megbízási díj

nMegbizasidij_NEM_EKHO

Nem EHKO-s megbízási díj

nMunkabaJaras

Munkába járás költségtérítés (járandóság)

nKIVAAlap

KIVA alap

nKIVA

KIVA összege

nKATAAlap

KATA alap

nKATA

KATA öszege

nNettoMegb

Nettó kifizetői jövedelem

cCT_alap

Cégtelefon adó alap

nIngTeljBerbe

Ingatlan bérbeadás TELJES összeg.

nIngKiadás

Ingatlan bérbeadás levonható költség.

nIngSZJA16

Ingatlan bérbeadásra jutó 16% SZJA levonás összege.

nAdoelIngNelkul

SZJA előleg ingatlan bérbeadásra jutó 16% SZJA levonás nélkül.

nEBJTerm_kedv

Természetbeni egészségbiztosítási járulékkedvezménye.

nEBJPenz_kedv

Pénzbeni egészségbiztosítási járulékkedvezménye.

nNyugdij_kedv

Nyugdíj járulékkedvezménye.

nEBJTP_kedv

Egészségbiztosítási járulékkedvezmények összesen.

nNyJarulek_e

Járulékkedvezmény levonás előtti (számított) nyugdíjjárulék.

nEbiztjarulek_e

Járulékkedvezmény levonás előtti (számított) egészségbiztosítási járulék

nIngSZJA15

Ingatlan bérbeadásra jutó 15% SZJA levonás összege.

nEBJTerm_kedv

Igénybe vett járulékkedvezmény természetbeni része

nEBJPenz_kedv

Igénybe vett járulékkedvezmény pénzbeni része

nNyugdij_kedv

Igénybe vett járulékkedvezmény nyugdíjjárulékra eső része

nEBJTP_kedv

Igénybe vett járulékkedvezmény természetbeni+pénzbeni része

nNyJarulek_e

Járulékkedvezmény levonása előtt a számított nyugdíjjárulék

nEbiztjarulek_e

Járulékkedvezmény levonása előtt a számított természetbeni és pénzbeni járulék együttes összege

nKpkafeteria

Készpénzes béren kívüli juttatás

nSzervizdij

Felszolgálói díj költsége

nSzerviznyugdij

Felszolgálói díj után fizetett 15% járulék

nBerletHozzajarulas

Járandóságként számfejtett bérlethozzájárulás

nBerletVisszavonas

Járandóságként számfejtett bérletvisszavonás

nSUMKafeteria

A számfejtett béren kívüli juttatás teljes összege

nSZEPkartya

A számfejtett SZÉP kártya össszegek

nSUMKafeteria

Számfejtett összes béren kívüli juttatás

NRMunkabaBevetel

Munkába járás bevétel (nem rendszeres jövedelemként)

NRMunkabaKiadas

Munkába járás költség (nem rendszeres jövedelemként)

nJovkieg

Jövedelem kiegészítés (nem rendszeres jövedelemként)

nEKHOAlap

Bérszámfejtés során számfejtett EKHO alap

nEKHO

Bérszámfejtés során számfejtett EKHO járulék összeg
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nEKHOSZJA

Bérszámfejtés során számfejtett személyi jövedelemadó levonás összeg

nEKHOEBJARULEK

Bérszámfejtés során számfejtett egészségbiztosítási járulék levonás összeg

nEKHONYUGDIJ

Bérszámfejtés során számfejtett nyugdíj levonás összeg

nIngBerbeCsakBe

Ingatlan bérbeadás csak bevétel része (Nem rendszeres jövedelemből)

nBNapidij

Belföldi napidíj (Nem rendszeres jövedelemből)

nKNapidij

Külföldi napidíj (Nem rendszeres jövedelemből)

nEho_14_tj

Természetbeni juttatások 14% EHO összege

nNyjarulek_kifiz

Megbízási díj nyugdíjjárulék

nEBJterm_kifiz

Megbízási díj természetbeni egészségbiztosítási járulék

nEBJpenz_kifiz

Megbízási díj pénzbeni egészségbiztosítási járulék

nSzja_kifiz

Megbízási díj SZJA

nCT_Szochozado

Telefonkötelezettség, reprezentáció szociális hozzájáruláai adó

nGYEDKifiz

GYED kifizetés

nTB_Ber

Bérként számfejtett összegek TB járuléka (szervizdij TB nélkül)

nTB_Ber_Kedv

Bérként számfejtett összegek TB járulékkedvezménye

nTB_Kifiz

Megbízási díjként számfejtett összegek TB járuléka

nTB_Kifiz_Kedv

Megbízási díjként számfejtett összegek TB járulékkedvezménye

nSzervizdijTB

Bérként számfejtett szervizdíj összege.

nTB_SUM

Bérként és megbízási díjként számfejtett összegek TB járuléka a kedvezmények levonása után.

nKTTB

Kifizetőt terhelő társadalombiztosítási járulék

nNySzemelyes

Nyugdíjas számfejtés - Személyes közreműködés ellenértéke

nNyPenzben

Nyugdíjas számfejtés - Pénzbeni összeg ellenértéke

nNyAdoalap

Nyugdíjas számfejtés - Adóalap

nNyEteljuttatas

Nyugdíjas számfejtés - Étel juttatás

nNyErzsebet

Nyugdíjas számfejtés - Étkezési (Erzsébet) utalvány

nNySZJA

Nyugdíjas számfejtés - SZJA levonás

