Tisztelt Ügyfelünk!

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer egyszeres könyvviteli programjának 2003. évi 9.40-es számú változatát. A tájékoztató igen fontos információkat tartalmaz, ezért a program kérni fogja a jelen levélben — négy részletben — közölt kódot.
Az AMICUS egyszeres könyvviteli programba bekerült új funkció a 2004. május 31-ig (illetve június 1-ig) beadandó Egyszerűsített mérleg, Eredménylevezetés és 0328-as Adóbevallás (továbbiakban: bevallás) elkészítéséhez nyújt segítséget. Az új funkciók a programban a KönyvelésZárási műveletekMérleg, eredmény, 0328 bevallás menüponton keresztül érhetők el. A rendszer működése nagyban hasonlít a 0353-09-es bevalláséhoz, és szinte teljesen megegyezik a tavalyi, 0228-as bevallási modul működésével. A menüpontra rálépve a bejelentkező szűrőparaméter képernyőn meg kell adni a vállalkozás jellegét, méretét (alaphelyzetben kisvállalkozást kínál fel a program), illetve nyilatkozni kell arról, hogy a program legyűjtse-e az általa tárolt könyvelési adatokból a szükségeseket (ez első alkalommal minden vállalkozásnál megtörténik). A megjelenő áttekintő ablakokon sorra lehet venni a bevalláshoz szükséges adatokat, és természetesen azok módosíthatók is. A 0328-as bevallás nem minden sorához tud a program adatot gyűjteni, az ilyen sorokhoz mindenképpen kézzel kell felvinni az adatokat. A képernyőkön az egyes adóbevallási sorok megnevezései – hely hiányában – gyakran rövidítve jelennek meg, ezért feltétlenül át kell tekinteni a kitöltési útmutatót is az egyes sorok pontos értelmezése végett! Az áttekintő ablakokon (F9-cel vagy a numerikus klaviatúra + gombjával) végighaladva mód van a legyűjtött és számított adatok listára írására. Ekkor 3 db. lista készül el: a 0328-as adóbevallás, az Eredménylevezetés és az Egyszerűsített mérleg listája. Kevésbé szerencsés esetben egy negyedik lista is elkészül, amely a programba beépített ellenőrző algoritmus által talált hibákat tartalmazza. Fontos! Ha az ellenőrző algoritmus hibát talál, azt mindenképpen át kell nézni!
Azon ügyfeleink, akik megrendelték az APEH nyomtatványkitöltő programjához kapcsolódó export funkciót, a listák elkészültével egyidőben elkészíthetik magát az exportot is, amely az AMIKONYV.203\EXPORT\0328 könyvtárban a következő néven található meg: <adószám első nyolc karaktere>.imp. Ezt a fájlt kell az Abev2004 programba beimportálni.

A bevalló modul kezelésével kapcsolatban néhány jó tanács:
1. Arányos ÁFÁ-s tárgyi eszközök beszerzésekor, és arányos ÁFÁ-s adott beruházási előleg esetén az ÁFA be nem számító kiadásként könyvelődik. Az arányos ÁFA időszaki átvezetésekor azonban a program a ráfordítások közül teszi át a levonható ÁFÁ-t. Emiatt kevesebb ráfordítást számol el a program, mint amennyi valójában lenne. Ezt a fölösleges adóalap növekedést úgy kell elkerülni, hogy az arányos ÁFÁ-s tárgyi eszközök összes levonható ÁFÁ-jának értékében 599 Egyéb ráfordítások valamint ugyanekkora NEGATÍV értékben 699 Egyéb, adóalapba nem számító kiadás jogcímre kell könyvelni; mindkét esetben pénztárral szemben.
2. A tárgyi eszközök és immateriális javak SZT és TAO tv. szerinti ÉCS-jét a program nem kezeli külön, ezért – ha eltérnek egymástól – azokat kézzel kell módosítani. A program által kért kód első része: nulla.
3. A 413 Reprezentáció - SZJA köteles jogcímre könyvelt tételeket a program természetbeni juttatásként kezeli, és ennek megfelelően is gyűjti le az eredménylevezetésbe illetve a 0328-06 lap 15. sorába.
4. A vásárolt készletek záróállományához nem kapcsolódó szállítók (53, 54, 55, 56, 61-gyel kezdődő jogcímek) között az 51 Anyagköltséghez alábontva könyvelt energiaköltséget, vízdíjat, éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségét, stb. a program nem hozza, mivel a jogcímek alábontásait mindenki maga kezeli. Emiatt azok (bruttó!) szállítói állományát kézzel ki kell gyűjteni (megfelelően szűrt szállító analitika lekérésével), és hozzá kell adni a program által felkínált összeghez.
5. A kisértékű eszközök amortizációját a program nem gyűjti be az amortizációk közé, hanem – mivel ezen eszközök beszerzését a költség jellegű (5-tel kezdődő) 554, 555, 556 jogcímekre kellett könyvelni – azt az egyéb termelési-kezelési költségek között hozza. Az ÉCS-t tartalmazó sorokba ezek az értékek kézzel írhatók át (a Jogcím-, vagy Eszköz analitika segítségével).
6. A Nyitás | Nyitó adatok | Tartozások-Követelések menüpontban felvitt kölcsönök, hitelek, kauciók CSAK a naplófőkönyvi nyitásban vesznek részt. Ahhoz, hogy a mérlegben is szerepeljenek, előző évi bizonylatként is fel kell rögzíteni ezeket a tételeket a megfelelő jogcímeken keresztül. Az ugyanezen képernyőn található Egyéb tartozás és Egyéb követelés rovatok szintén nem szerepelnek a mérlegben, kizárólag a naplófőkönyv korrekt megnyitásához használatosak.
7. A 867 Tagi kölcsön és 868 Tagi kölcsön visszafizetése jogcím páros kizárólag akkor használható, ha a kölcsön visszafizetése év közben meg is történik. Amennyiben ez nem biztos, úgy a 834 Kapott kölcsön jogcím használatos, ahol a bizonylatban partnerként magát a tagot kell megadni, majd a visszafizetéseket a 921 Elszámolások visszafizetése jogcímmel kell megoldani. A 867–868 páros december 31-én meglévő egyenlegét egyébként a program nem is hozza át a következő év automatikus megnyitásánál. A kód második része: ötvenkettő.
Amennyiben tehát Önnél a 2002. év végén volt ilyen (nyitott, 867-es jogcímű) tétel, úgy most 2002. december 31-i vagy korábbi (azaz semmiképpen sem 2003-as) dátummal és 834-es jogcímmel fel kell vinni az ilyen tagi kölcsönt (vagy kölcsönöket), és 2003-ra az ehhez tartozó visszafizetéseket a 868-as helyett a 921-es jogcímmel kell megoldani. Amennyiben nem végzi el a fenti műveleteket, úgy könnyen keletkezhet a mérlegben negatív rövid lejáratú kötelezettség!
8. A 0328-03 lap 38. sorában fel kell tüntetni a 2000. évi mérlegben kimutatott kifizetett, nem beruházási célú készletek 1/3-át. A 2001. évi program ezt meg tudta határozni a nyitó készlet adatokból, a 2003-as programnak azonban már nem állnak rendelkezésére a 2000. évi záró (vagy a 2001. évi nyitó) adatok, ezért ezt az értéket kézzel kell rögzíteni.
9. A 04-es lapon felrögzített adókedvezményeket a program csak 70%-ban engedi érvényesíteni a 01. lap 11. sorában. Mivel azonban a 04. lap 06. sorában lehet olyan adókedvezmény, amely 100%-ban igénybe vehető, a program pedig az ebbe a sorba írt összegek esetén is csak a 70%-ot engedélyezi, ezért a 01. lap 11. soránál esetlegesen megjelenő figyelmeztetést ennek megfelelően kell kezelni. A kód harmadik része: nyolcvan.
10. A 2001. évtől a mérlegben megjelent a lekötött tartalék kezelése: a bevalló modulban a Mérleg adatok 3. nevű képernyőjén kell a Lekötött tartalék mezőbe beírni a szükséges értéket. Amennyiben tőketartalékból kívánja átvezetni a vállalkozás ezt a tételt, úgy a Tőketartalék sorba írandó értéket ennek megfelelően csökkenteni kell. Amennyiben viszont az eredménytartalékból kötöttek le valamennyit, úgy azt külön nem kell megadni, ugyanis a megemelkedő lekötött tartalék miatt az eredménytartalék automatikusan csökken (Sztv. 102.  (3) bek. alapján).
A fejlesztési tartalék összegét az adóalap csökkentő tételek között, a 0328-03 lap 06. sorához tartozóan lehet rögzíteni. Emiatt a Mérleg adatok 3. képernyőn a lekötött tartalékot a fejlesztési tartalék nélküli értéken kell felvinni!
11. A Mérleg adatok 1. képernyőn az Egyéb, költségelhető köztartozás sorhoz nem gyűjt adatokat a program. Ide írandók be kézzel a ráfordítást jelentő 582...588 (- előjellel) jogcímű adók, valamint a visszatérített ilyen adók (+ előjellel). Ellenkező előjellel kell figyelembe venni az ilyen (pl. a 0303-as bevallásban szerepeltetett) kötelezettségeket.
12. A legyűjtés Egyéb adatok képernyőjén a 2003. évre jóváhagyott osztalék sorban a program által felkínált maximális érték a tárgyévben keletkezett adózott eredmény és az eredménytartalék (negatív eredménytartalék esetén természetesen az annak összegével csökkentett érték). Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyszerűsített mérleg eredménytartalék sora nem feltétlenül az előző években keletkezett, de ki nem osztott nyereségek halmozott összegét tartalmazza (az éves beszámoló mérlegének azonos nevű sorától eltérően). Ezért, ha a vállalkozás eredménytartalékot kíván felhasználni osztalék kiegészítés céljára, nem szabad mechanikusan alkalmazni a legyűjtés Egyéb adatok képernyőjén a felkínált maximális összeget!
13. Az elkészített listákon az összegek az előírásoknak megfelelően ezer forintra kerekítve jelennek meg. Mivel azonban három, egymástól csak részben független bevallásról van szó, a kerekítések bizonyos pontokon egymással ellentétesen hatnak; ezért óva intünk mindenkit a mechanikus felhasználástól. Bár a program rendelkezik egy intelligens kerekítő algoritmussal, mégsem biztosítható minden esetben, hogy a kerekített összegek teljes összhangban legyenek egymással a három bevalláson. Emiatt a kerekített értékek mellett forintban is megtalálhatók az adatok, segítve az esetleges kézi “csalásokat”.

A Könyvelés—Kimutatások—Naplófőkönyv lista szűrőparaméter képernyőjén a Rendezetlen tárgyévi társasági adó mezőben akkor jelenik meg jó érték, ha előtte már elkészült az adóbevallás. Amennyiben esetleg változik ez az érték (az adóbevallás újbóli elkészítése miatt), úgy a hibátlan naplófőkönyvi zárás elkészítéséhez rá kell állni az adott mezőre, és meg kell nyomni az F3 billentyűt. Ekkor megjelenik a program által számolt újabb érték (amely módosítható), és így elkészíthető a naplófőkönyvi zárás. A kód negyedik része: hét.
Jelen programváltozat tartalmaz egy – automatikusan működésbe lépő – bevallás ellenőrző modult is. A bevallás ellenőrzés algoritmusát idén sem jelentette meg hivatalosan az APEH. A rendelkezésünkre álló algoritmusért emiatt nem tudunk felelősséget vállalni. Célszerű ezért az APEH Abev2004 programját használni, amely tartalmazza az ellenőrzési összefüggéseket. Az Abev2004 program számára a program képes átadni az adatokat, amennyiben Ön megrendelte az adatexport modult.
Amennyiben az AMICUS program bevallás ellenőrzője hibát talál, úgy a lista egyes tételei (sorai) az alábbiak szerint alakulnak:
	bevallási lap száma (pl. 0328-01)	hiba kódja (pl. R001)	hibaszöveg (nem teljesülő feltétel).

A levélhez mellékelt lemezen lévő egyszeres könyvviteli program telepítését a korábbiaknak megfelelően kell elvégezni:
1. Be kell tenni a kapott lemezt a megfelelő floppy meghajtóba és ki kell adni az A:INSTALL vagy a B:INSTALL parancsot; pl.: 	A:INSTALL	[Enter]
2. A telepítő programban meg kell adni, hogy melyik merevlemezre kívánja a programot felmásolni.
3. Sikeres telepítést követően a program az AMIKONYV.203 könyvtárban az A2003 paranccsal indítható.
MS-Windows (95, 98, Me, NT, 2000, XP) operációs rendszer használata esetén a telepítés és a program futtatása természetesen az AMICUS Indítópultról is elvégezhető (sőt javasolt).
	
A program használatához jó munkát kívánunk!

Budapest, 2004. május 7.
					Tisztelettel:

									Landenberger Gábor

