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1753 / 17SZJA alap xml készíthető (6. Adó / 8. 1753 xml) a megfelelő személy során állva, az XML 1753 gombra kattintva készül az adott személynek egy alap 1753 bevallás xml a személy törzsszámával, mely a C:\Sigmani\2017\APEH könyvtárba kerül.
A 1753 adatszolgáltatás xml állomány az ÁNYK programban a 1708-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 2017 által készített 1753 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 1753 nyomtatványt!
Bérkartonnal / 17M30 igazolással egyeztetni, ellenőrizni kell.

	Adó / M30 elkészíthető a menüsorban megadott lépések sorrendjében. A SigMANI 2018 rendszerkövetés tájékoztató füzet 16., 17. oldalán leírás található. 
Az M30 igazolások ellenőrzéséhez használja a Bérkartont!
Végezze el az M30 összesítést. (6. Adó / 3. M30 összesítés menüpont)

Csak az első összesítés során célszerű kérni az összesítési kódok automatikus beállítását. Az első M30 összesítést az összes dolgozóra el kell végezni. Később, lehetőség van egyetlen személy újra összesítésére is (javítás esetén).
Figyelem! Az Ön által felvett jogcímek Adóelszámolás 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!
	Lehetősége van az összesített adatok módosítására (6. Adó / 4. M30 módosítás). Erre normál esetben nincs szükség.
Az ellenőrzés után az M30-as nyomtatványokat ki kell nyomtatni (6. Adó / 5. M30 nyomtatás).

Ellenőrzéshez használja a Bérkartont!
Az M30-as nyomtatványokat 2018.01.31-ig kell kiadni.
NAV a 2017-ban szerzett jövedelmekről 2018-ban is elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön erre irányuló kérelem nélkül. NAV tájékoztatót adott ki mindezekről 2017.12.28-án „A személyi jövedelemadó bevallási szabályok változása 2018. január 1-től” címmel, mely megtalálható a https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja helyen. (Továbbra sem készíti el a NAV az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, valamint az áfa fizetésére kötelezett magánszemély adóbevallását.)

Listázás / 3. Eseti listák / 3. Foglalkoztatói igazolás a 2017. évben levont és befizetett járulékokról listát is ki kell adni a 17M30 igazolással együtt!
EFO, EKHO igazolás nyomtatható (6. Adó / 6., 7.). 2017. év végén 2017-re visszamenőleg változott a magánszemélynek az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelme, mely minimálbér esetén 7631 forint, garantált bérminimum esetén 9633 forint. NAV tájékoztató elérhető az alábbi helyen:
https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/foglalkoztatas_20171221.html
2018. évi kilépés dátum esetén a 3.3.5. Munkáltatói igazolás is elkészül.
	Kilépés dátumként megadható 2018, amennyiben a felmentési idő átnyúlik 2018. évre.
	EFO számfejtés esetén a 28A jogcímnél megadott efo időszak dátum intervallum megjelenik az ezt követően rögzített 28B EFO közteher jogcímnél.
Összesítő listák / 5. Járulék összesítő listán és egyes egyéb listákon KIVA-s cég esetén megjelenik a KIVA alap, KIVA kedvezmény (szha alappal és szha kedvezménnyel megegyezik).
	Eseti listák / Munkáltatói igazolás / Álláskeresési járadékos lista formai igazításra került annak érdekében, hogy közvetlen nyomtatás esetén minden esetben elférjen 1 oldalon.
1708 bevallás készítésénél eseti pontosítás történt a 1708M-04 mellékleten 338. sorban első házas kedvezmény esetén.
	1708 bevallás készítésénél eseti pontosítás történt a 1708M-08 melléklet készítésére vonatkozóan.

Éves munkaidő keret 4 havi értéke módosult a Nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítása miatt.
	6. Adó / H. 17T1041 bejelentő (U) készíthető, mely az ANYK / Szerviz / Egyedi importálásnál beolvasható az ANYK programba és utána nyomtatványként kezelhető, szerkeszthető. ANYK beolvasás után Adatok / Számított mezők újraszámítása szükséges és ki kell tölteni a 13-01 mellékletet-
272. Szécenyi kártya Szab. jogcím béren kívüli adó paraméterezve.
	1708 bevalláson, egyes listákon esetenként apró módosítás történt.
	1708 bevallás elkészítése egyes esetekben pontosításra került.
	1708, 1758 bevallások elkészíthetőek az alábbi leírás szerint.
	SZJA számítás pontosításra került egyes speciális esetekre vonatkozóan, amikor fogyatékos kedvezménnyel párhuzamosan családi kedvezmény és családi-járulékkedvezmény is van. Kérjük mindig az aktuálisan legfrissebb programverzióval dolgozzanak!
	Törzskezelés / Jogcím / 268. KP juttatás (Cafeteria) jogcím pénzben kifizethető típusra lett módosítva.
	Eseti listák / Munkáltatói igazolás / Álláskeresési járadékos lista kiegészült egy ponttal: 20. pont A jogviszony megszűnésének módja (nyomtatvány kitöltési útmutatója szerint), a korábbi 20. pont a továbbiakban 21. pont.



Gyakran ismétlődő kérdések:
-  1708 és 1758 bevallások készítésének menete:
A 1708, és 1758 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(1708M)
6.Adó/1.Havi bevallás/2.Módosítás (1708M) menüpontnál ellenőrizni/ módosítani lehet személyenként a 1708M adatait. Célszerű ellenőrizni egy-egy személyt, de legalább a valamilyen oknál fogva speciális (alkalmi munkavállaló, …) adatokat.
6.Adó/1.Havi bevallás/4.Összesítés (1708A) – végig kell haladni enter leütéssel a 1708A 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 1708 – e menüpontnál elkészül a 1708 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\2017\APEH\1_1E.xml). 
Rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a legutolsó verziószámú SigMANI 2017 programmal dolgozzanak. Az év első bevallási időszakában előfordulhat, hogy akár naponta változhat a programverzió.
Az AbevJava/ÁNYK programot és a 1708 nyomtatványt is rendszeresen frissíteni kell! (AbevJava/ÁNYK programban Szervíz / Frissítések menüpont.)
Az AbevJava/ÁNYK programban az Szerviz / Egyedi importálás menüpontnál meg lehet nyitni az xml állományt, amely ezzel beimportálásra kerül az ANYK programban, és a továbbiakban Nyomtatványként - Adatok/Nyomtatvány műveletekkel (mentés/ nyomtatás / bezárás) kezelhető! Szerviz / Egyedi importálás menete: 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\2017\APEH könyvtárban található. Itt tartalmilag ellenőrizni lehet a 1708A és 1708M adatokat (választás a megnyitott nyomtatvány felett középen, a Nyomtatványok mező jobb szélén a [lenyílra] kattintva). Az éppen megnyitott 1708A és 1708M kinyomtatható az Adatok / Nyomtatvány kinyomtatása menüpontra kattintva. 
A képernyő jobb felső részén található zöld pipa ikonra kattintva formailag ellenőrizhető a teljes (1708A és 1708M mellékletek együtt) bevallás! A Bevallás ellenőrző lista alapján ellenőrizzék tartalmilag a 1708A adatait! Amennyiben tartalmilag és formailag is hibátlan a 1708 bevallás, akkor a Kapcsolat Ügyfélkapuval / Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontnál lehet titkosítani a havi bevallást, és javasolt rögtön a Kapcsolat az Ügyfélkapuval / Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül menüpontnál feladni a NAV felé a bevallást.
1758 egyéni vállalkozó bevallás elkészítése a SigMANI programmal: 6.Adó/1. Havi bevallás/ 7. Egyéni vállalkozó bevallása. 1758 bevallás is xml formátumban készül és ugyan azokat a lépéseket kell végrehajtani az ÁNYK programban mint a fent leírt 1708 esetén.

Egyszerűsített foglalkoztatott számfejtésének menete:
Az egyszerűsített foglalkoztatás 2017. 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 1708M 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 1708-13. mellékleten kell bevallani az adatokat. A 1708 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 2017 Windows alapú csere menete:
Készítsen mentést a bérszámfejtési adatokról: írja be a parancssorba: SM2017 MENT (Windows esetén a Start/Futtatás menüpontba kell beírni.), vagy a program elindítása után a Szerviz menüpont alatt vagy a Sigmani/2017 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.

