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SM 2016 programmal 16M29 munkáltatói adóbevallás menete:
	16M29 – a 2016. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapítása elkészíthető.

16M29 – 2016. évi munkáltatói személyi jövedelemadó megállapítása
16M29 - A 2016. évi adóköteles jövedelem és személyi jövedelemadó megállapítását, elszámolását 2017.05.02-ig írásban közölni kell a dolgozóval.

	A 16M29 munkáltatói adómegállapítást 2017.05.20-ig elektronikus úton kell a munkáltatónak megküldeni az NAV felé a 08-as bevalláshoz hasonló módon a ÁNYK program segítségével, Ügyfélkapun keresztül továbbítható az állami adóhatóság részére.

M29 – 2016. évi munkáltatói adómegállapítással kapcsolatos teendőket a következő sorrendben végezze el:
A nyilatkozatokat a 6/7-es menüpontban kell rögzíteni.
Csak azokat a nyilatkozatokat kell rögzíteni, akik munkáltatói adómegállapítást kértek! 
Itt kell rögzíteni a Családi kedvezmény igénybevételével, Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagsággal, lakáscélú hiteltörlesztés kedvezményével kapcsolatos adatokat.
	A családi kedvezményre jogosító eltartottak adatait a Törzskezelés / Hozzátartozók menüpontnál rögzítettekből veszi az M29 (ANYK programban módosítható, kiegészíthető.

Az M29 összesítés (6/9) az M30 által felösszesített és a hozott adatokból dolgozik.
Az M29 összesítését az első alkalommal a teljes cégre el kell végezni. Később az M29 összesítés egy személyre is futtatható. 
Az adókedvezményre jogosító igazolásokat az M29 módosítás menüpontban rögzítheti (6/A). 
Ellenőrizze az összesített adatokat!
Az adó elszámolását a 6/B menüpontban végezze el.
	Az M29-es nyomtatványt és mellékleteit az ÁNYK  programba beimportált bevallást ellenőrizve kinyomtathatja, ott lehetőség van teljes és kivonatolt nyomtatásra, pdf állomány készítésére.
	Az adókülönbözetet el kell számolni. A 2017. évi programban használja előjelesen a 215. jogcímet. A 1708 havi bevallásban a 07. lapon kell bevallani az elszámolt adókülönbözeteket.
Ha mindent jónak talál, akkor készítse el az M29 adatszolgáltatást: (6/D) 
Az adatszolgáltatás xml állomány a Sigmani\2016\APEH könyvtárba kerül a cég számát és M29E megjelölést tartalmazó névvel (pl.: 1_M29E.xml).
Az ÁNYK programban a 1608-as bevalláshoz hasonlóan kezelhető, küldhető Ügyfélkapun keresztül. Pl. Szerviz / Egyedi import menüpontnál az ÁNYK programba importálható és attól kezdve nyomtatványként kezelhető.
Ellenőrizze az M29 adatait. Ellenőrzéshez használja a Bérkartont és a 16M30 adatlapot! 
20. sorban, amennyiben van első házasok kedvezménye azt ellenőrizni kell.

16M29M-02 mellékleten ellenőrizni, kiegészíteni szükséges a gyermekek adatait!

22. sortól ellenőrizni kell az eltartottak után járó családi kedvezmény adatait, mivel az nem minden esetben egyezik meg az adóévben figyelembe vett családi kedvezmény összegével! Házastársak / élettársak között a családi kedvezmény közös érvényesítése különös figyelmet igényel! Kérdés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat!
22b mezőt ki kell tölteni, valamint 26., 27., 30., 31., 32. mező adatait is ki kell tölteni, melyhez a 16M30 segítségül szolgál.
A kedvezményt a házastársak (élettársak) megoszthatják.
Pontos 16M29 kitöltési útmutató található a NAV honlapján.

Az ÁNYK programból nyomtassa ki személyenként az 15M29M bevallásokat.

Adatszolgáltatás határideje: 2017.05.20. 
	Készítsen mentést/ másolatot a 2016. évi adatokról.

1653 / 16SZJA alap xml készíthető (6. Adó / G. 1653 xml) a megfelelő személy során állva, az XML 1653 gombra kattintva készül az adott személynek egy alap 1653 bevallás xml a személy törzsszámával, mely a C:\Sigmani\APEH könyvtárba kerül.
A 1653 adatszolgáltatás xml állomány az ÁNYK programban a 1608-as bevalláshoz hasonlóan kezelhető, szerkeszthető, nyomtatható, aki elektronikus bevalló annak küldhető Ügyfélkapun keresztül. Pl. Szerviz / Egyedi import menüpontnál az ÁNYK programba importálható és attól kezdve nyomtatványként kezelhető.
A SigMANI 2016 által készített 1653 alap bevallásba csak a jövedelem és a 65. sorba a kifizetők által levont adó kerül. Esetleges elszámolt családi kedvezményt, gyermekek adatait, jogosultsági hónapokat rögzíteni kell! Rögzíteni kell az esetleges egyéb kedvezményeket! Számított mezőket újra kell számíttatni és el kell menteni a 1653 nyomtatványt!
Bérkartonnal / 16M30 igazolással egyeztetni, ellenőrizni kell.

	Társas vállalkozónál osztalék esetén a 16M30 paraméterezése a IV. csjk táblázatot érintően pontosításra került.
	6.F. Egyszerűsített foglalkoztatás igazolás, amennyiben több oldalas, formailag módosítva
	13C Kisösszegű megbízás jogcím 16M30 paraméterezése pontosításra került.
	2016. évi 16M30 igazolás 6. Adó / M30 elkészíthető - a menüsorban megadott lépések sorrendjében. Az M30 igazolások ellenőrzéséhez használja a Bérkartont! 

Végezze el az M30 összesítést. (6/3-as menüpont)
Csak az első összesítés során célszerű kérni az összesítési kódok automatikus beállítását. Az eső M30 összesítést az összes dolgozóra el kell végezni. Később, lehetőség van egyetlen személy újra összesítésére is (javítás esetén). 
Figyelem! Az Ön által felvett jogcímek Adóelsz értékeinek beállítását Önnek kell elvégeznie. (A jogcím Adóelsz paramétere adja meg, hogy a jogcímen számfejtett érték az év végi adóelszámolás melyik sorába és oszlopába kerüljön.)
A beállításokat Ön is ellenőrizze!
2. Lehetősége van az (M30) összesített adatok módosítására. (6/4)
3. Az ellenőrzés után az M30-as nyomtatványokat ki kell nyomtatni. (6/5)
Ellenőrzéshez használja a Bérkartont!
Az M30-as nyomtatványokat 2017.01.31-ig kell kiadni.

Új előírás 2017.01.01-től: A NAV 2016-ban szerzett jövedelmekről (a magánszemély nyilatkozata nélkül is) elkészíti az szja-bevallását annak, aki nem kért munkáltatói adómegállapítást vagy azt a munkáltató nem vállalta. (Továbbra sem készíti el a NAV az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, valamint az áfa fizetésére kötelezett magánszemély adóbevallását.)

	16M30 – célszerű külön is felhívni a dolgozók figyelmét, hogy a 610. sorban az igazolásban szereplő családi adóalap kedvezmény összege nem feltétlenül lesz azonos a 16SZJA bevallásban, illetve a munkáltatói adómegállapítás során érvényesíthető összeggel.

3.3.3. Foglalkoztatói igazolás a 2016. évben levont és befizetett járulékokról lista lekérhető kilépettek nélkül.
6.E. EKHO igazolás, 6.F. Egyszerűsített foglalkoztatás igazolás kiállítása és kiadása is szükséges, mivel a 16M30 nem tartalmazza ezen jövedelmek adatait.
16NY29 / 16NY30 Nyilatkozat nyomtatható – 6. Adó / 6. Nyilatkozat nyomtatás.

	1608A-01-02 bevallás 12. hónapban szakképzési hozzájárulás éves elszámolás – 12. havi 1608 bevallás 1608A-01-02 Szakképzési hozzájárulás melléklet fejlécében a  bevallás benyújtásának oka „2 elszámolás” kód kell, hogy szerepeljen, és ebben az esetben a 1608A-01-02-es lap 30-45. soraiba az egész évre vonatkozó adatokat kell feltüntetni! A 12. hónapra vonatkozó szakképzési hozzájárulást a Bevallás ellenőrző lista szerint kell befizetni, amennyiben 1-11. hónapokban a bevallás ellenőrző lista szerinti havi kerekítéseket végrehajtották! Amennyiben nem kerekítettek havi összegeket, akkor az éves összeg és az 1-11. hónapban előlegként bevallott / befizetett összegek különbözetét kell befizetni 2017.01.12-ig! Kérjük, a legfrissebb programverzióval készítsék a 1608 bevallást és ellenőrizzék a Bevallás ellenőrző lista alapján az éves szakképzési hozzájárulás alap és járulék összeget (amennyiben eltérés van, keresse ügyfélszolgálatunkat)!

Amennyiben volt valamely hónapban önellenőrzés, akkor a 12. hónap 1608 bevallás összesítése előtt, arra a hónapra újra le kell futtatni a 6.Adó/ 1.Havi bevallás/ 1. Előkészítés 1608M menüpontot (csak ezt, a továbbiakat nem).
	Havidíjas munkavállaló, amennyiben nem normál munkarend van beállítva (a dolgozó törzsben megadott heti órának nem az ötöd része a napi óra), akkor nem kínál fel a program általános munkarend szerinti számfejtést, hanem fel kell vinni a megfelelő jogcímeket és megadni a munkaidő adatokat, melyekkel a normál munkarend szerinti havi munkaidő adatokból, havibérből arányosítva kiszámítja a program a jövedelem adatokat.
	12. Kutatói szha kedvezmény max alap. pontosításra került.
	Windows 10 alatt a SigMANI 2016 programban az 6.Adó/ 1.Havi bevallás/ 1.Előkészítésnél  jelentkező hibaüzenet esetén futtasson programfrissítést (L.25 verzió), mely frissítést követően megszűnik a hibajelenség. Bármely észrevétel esetén kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat!
	Letiltások esetén a kilépő listákon a letiltások / tartásdíj feltüntetése módosult, melyhez a letiltás / tartásdíj jogcímeknél (1. Törzskezelés / 7. Jogcímek definiálása menüpontnál a 300-305. letiltás jogcímeknél be kell állítani egy új mezőt – Tartásdíj I / N ! 

E paraméter minden más jogcímnél „ÜRES” legyen. 
	Igazolólap az álláskeresési járadék megállapításához listára a cég TEÁOR számát a Konstansok TEÁOR mezőjéből tölti ki a program (4. Szerviz / 3. Konstansok, vagy 5. Irattár / 2. Cég adatok karbantartása 2. oldalán).
	Osztalék számfejtése estén, amennyiben volt előző évi osztalékelőleg, és az a 14E jogcímen negatív előjellel az osztalékból elszámolásra kerül, a havi bevallás pontosításra került, de szükség lehet a havi bevallásban további módosítása eset függően! Kérjük minden osztalék kapcsán készült havi bevallást tételesen ellenőrizni, különös figyelemmel az esetleges osztalék előlegre, előző évben befizetett adójára! Kérdés esetén hívják ügyfélszolgálatunkat!
	Hozott adat jogcímek bővültek, melyek a számfejtés megnyitása után kerülnek a jogcímek közé (61D, 61E Hozott Deviza AK/AM (Hozott külszolgálatért kapott jövedelem), 61K, 61L Hozott Költségtérítés AK/AM (Hozott munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítés)).
	1508., 1658. havi bevallások készítésénél egyes speciális eseteknél formai igazítás történt. Munkájához mindig az aktuális programverziót használja, rendszeresen frissítse a SigMANI 2016 programot.
	1608 őstermelőre vonatkozóan pontosításra került.
	1608, 1658 havi bevallások elkészíthetők, a bevallások elkészítésének menete e leírásban, a Gyakran ismétlődő kérdéseknél (lásd alul) olvasható. Számfejtéshez, havi bevallás készítéshez mindig az aktuális legfrissebb programverziót kell használni.
	1608M-0401. mellékletén 2016-tól havonta közölni kell a NAV felé a gyermek(ek) / eltartott(ak) adatait és családi kedvezmény megosztás esetén a házastárs / élettárs adatait, melyet a Sigmani 2016 1. Törzskezelés / D. Hozzátartozók adatainak karbantartása mezőben kell rögzíteni. Valamint itt kell rögzíteni első házas kedvezmény esetén a házastárs adatait is.
	1608M-13. melléklet kitöltéséhez fontos információ: egyszerűsített foglalkoztatottak esetén, a 700-as sorok g mezőjének kitöltéséhez minden egyszerűsített foglalkoztatottnál (Törzskezelés / Dolgozó adatainak rögzítése) meg kell adni a FEOR számot, mely szükséges annak eldöntéséhez, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett tevékenysége legalább középfokú végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igényel. (9-es FEOR szám esetén N kerül megadásra, egyéb, nem 9-es FEOR esetén I lesz a mező értéke.)



Gyakran ismétlődő kérdések:
-  1608 és 1658 bevallások készítésének menete:
A 1608, és 1658 bevallás elkészítésének lépései: 
6.Adó/2.Bevallási kódok feltöltése (ezt a lépést csak az első bevallás elkészítése előtt kell lefuttatni, a további hónapokban nem).
6.Adó/1.Havi bevallás/1.Előkészítés(1608M)
6.Adó/1.Havi bevallás/2.Módosítás (1608M) menüpontnál ellenőrizni/ módosítani lehet személyenként a 1608M adatait. Célszerű ellenőrizni egy-egy személyt, de legalább a valamilyen oknál fogva speciális (alkalmi munkavállaló, …) adatokat.
6.Adó/1.Havi bevallás/4.Összesítés (1608A) – végig kell haladni enter leütéssel a 1608A nyomtatványok sorain. Javasoljuk, hogy ezt megelőzően nyomtassák ki a 3.Listázás/2.Összesítő listák/C.Bevallás ellenőrző listát, melynek alapján e menüpont lefuttatásakor ellenőrizzék az összesített adó és járulék adatokat és a Bevallás ellenőrző lista havi járulék összegeinek megfelelően, mely halmozott kerekítés szerinti összegeket tartalmaz havi bontásban, esetlegesen a lista szerint módosítani kell a megfelelő összeget és szükség szerint meg kell adni +/- 1 -et. 
6.Adó/1.Havi bevallás/5.Havi adatszolgáltatás 1608 – e menüpontnál elkészül a 1608 bevallás xml formátumban. A menüpontnál a képernyőn megjelenő cég adatokat ellenőrizni kell! Amennyiben a székhely címe, és a levelezési cím nincs megbontva (közterület neve/közterület jellege/ házszám), akkor azt módosítani kell (közterület jelleg nem lehet rövidítve – pl.: utca), valamint kötelező megadni ügyintéző telefonszámát (csak körzet és telefonszám kell, összekötő/elválasztó jelek nélkül!), és nevét. A képernyőn megjelenik, hogy hová és milyen néven menti el a program az adott bevallást (pl.: SIGMANI\2016\APEH\1_1E.xml). 
Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a legutolsó verziószámú SigMANI 2015 programmal dolgozzanak. Az év első bevallási időszakában előfordulhat, hogy akár naponta változhat a programverzió.
Az AbevJava/ÁNYK programot és a 1608 nyomtatványt is rendszeresen frissíteni kell! (AbevJava/ÁNYK programban Szervíz / Frissítések menüpont.)
Az AbevJava/ÁNYK programban az Adatok/ XML állomány megnyitása szerkesztésre menüpontnál meg lehet nyitni az xml állományt, és a képernyő jobb felső részén található zöld pipa ikonra kattintva formailag ellenőrizhető a bevallás! Ki kell választani a Fájltípusnál az XML állományt, és a Hely mező jobb szélén található [lenyílra] kattintva meg kell keresni az xml állományt, amely alapesetben C:\SIGMANI\2016\APEH könyvtárban található Itt tartalmilag ellenőrizni lehet a 1608A és 1608M adatokat (választás a megnyitott nyomtatvány felett középen, a Nyomtatványok mező jobb szélén a [lenyílra] kattintva). Az éppen megnyitott 1608A és 1608M kinyomtatható az Adatok / Nyomtatvány kinyomtatása menüpontra kattintva. A Bevallás ellenőrző lista alapján ellenőrizzék tartalmilag a 1608A adatait! Amennyiben nem találtak hibát, akkor ki kell lépni a menüpontból az Adatok / XML állomány bezárása menüpontnál, és menteni nem kell csak abban az esetben, ha valamilyen módosítás történt.
XML állomány ellenőrzése és átadása elektronikus beküldésre: Adatok / XML állomány ellenőrzése és átadása elektronikus beküldésre menüpontnál. Ki kell választani a Fájltípusnál az XML állományt, és a Hely mező jobb szélén található [lenyílra] kattintva meg kell keresni az xml állományt, amely alapesetben a C:\SIGMANI\2016\APEH könyvtárban található. Amennyiben az ellenőrzés során hibát talált, akkor ha szükséges a hibalistát le kell menteni, és a hibákat célszerű a SigMANI 2016 programban javítani, majd újra el lehet készíteni az XML állományt. Amennyiben az ellenőrzés nem talál FORMAI hibát, és korábban TARTALMILAG ellenőrizte legalább a 1408A adatait, akkor a Tovább gombra kattintva az AbevJava titkosítja a bevallást, majd kiírja képernyőre a titkosított állomány helyét és nevét, amely küldhető az Ügyfélkapun keresztül.
1658 egyéni vállalkozó bevallás elkészítése a SigMANI programmal: 6.Adó/1. Havi bevallás/ 7. Egyéni vállalkozó bevallása. 1658 bevallás is xml formátumban készül és ugyan azokat a lépéseket kell végrehajtani az ÁNYK programban mint a fent leírt 1508 esetén.

Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtésének menete:
Az egyszerűsített foglalkoztatás 2016. évre vonatkozó szabályaival kapcsolatban információs füzet található a NAV honlapján, amely alapján eldönthető az egyszerűsített foglalkoztatás jellege:
	03., 05., 06, 07 egyszerűsített foglalkoztatás jelleg esetén a munkabér összege után a munkáltató a tájékoztatóban meghatározott összegű közterhet fizet. Dolgozó törzsben meg kell adni a 1608M főlappon szükséges személyes adatokat, a többi paramétert semlegesen lehet rögzíteni, kivéve az adatszolgáltatás alkalmazás minőség 60, valamint alatta meg kell adni az egyszerűsített foglalkoztatás jelleget! Számfejteni a 28A. Munkabér egyszerűsített foglalkoztatás jogcímen a nettó összeget kell megadni, – hónapon belül minden időszakot (egymást követő napokat együtt) külön kell számfejteni (kifizetés dátum a munkavégzés napja, illetve több egymást követő nap esetén az utolsó nap), megadva a nettó összeget és a TÓL-IG INTERVALLUMOT, továbbá a 28B. Közteher egyszerűsített foglalkoztatás jogcímen meg kell adni a közteher összeget és a TÓL-IG INTERVALLUMOT! Havi bevallásnál a 1608-13. mellékleten kell bevallani az adatokat. A 1608 bevallást tartalmilag is ellenőrizni kell!

Kérjük kedves Felhasználóinkat, hogy minden számfejtés, adatszolgáltatás előtt a www.niara.hu honlapról töltsék le az aktuális programverziót. 
Fontos az NAV honlapjáról az AbevJava/ ANYK keretprogram és az érintett nyomtatványok naprakész frissítése is!

A SigMANI 2016 Windows alapú csere menete:
Készítsen mentést a bérszámfejtési adatokról: írja be a parancssorba: SM2016 MENT (Windows esetén a Start/Futtatás menüpontba kell beírni.), vagy a program elindítása után a Szerviz menüpont alatt vagy a Sigmani/2016 könyvtár tetszőleges eszközre/ helyre másolásával.
A letöltött frissítő program elindítása után a program csere automatikusan végrehajtódik a számítógépen.
	Ellenőrizze a program verziószámát!


Termékeinkkel további jó munkát kívánunk: Niara Kft.

