Tisztelt Ügyfelünk!


Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer bérszámfejtő programjának 2004. évi 9.38-as változatát. Mielőtt feltelepíti a jelen programot, mindenképpen olvassa el jelen tájékoztatónkat! 

Figyelem! Központi irodánk telefonszáma megváltozott. Az új szám: (06-1) 789-1110.

A 9.38-as bérszámfejtő program immáron elkészíti a 2004K30 adatszolgáltatást, amely a Bérszámfejtés – Adatszolgáltatási listák – 2004K30 Kifizetői adatszolgáltatás menüponton keresztül érhető el. A 2004K32-es adatszolgáltatást elkészítő modul pár napon belül jelenik meg. A szűrőparaméter képernyőn ki kell választani azt a személyt, akiről az adatszolgáltatás készülni fog, valamint meg kell adni, hogy ha kapott végkielégítést, akkor azt hány hónapra kapta. A program a magánszemélynek az adott kimutatáshoz szükséges adatait az évközi adatokból legyűjti, és azokat a képernyőn megjeleníti. Ezek az adatok azonban nem teljes körűek (maga a bérszámfejtő program sem az), ezért tetszés szerint módosíthatóak. A megjelenő legyűjtő képernyőkön minden olyan adat módosítható, amely a végleges adatszolgáltatásban szerepelni fog – néhány, összeg jellegű adat kivételével. Amennyiben olyan, más kifizetőtől kapott jövedelmeknek (és levonásoknak) is szerepelniük kell az íven (pl. táppénz), amelyeket év közben nem rögzített fel, úgy ezen összegeket a legyűjtő képernyőkön kell felvinni.

Az első két képernyőn, ahol KÖLTSÉG és BEVÉTEL/ADÓALAP megnevezésű oszlopok találhatók, a KÖLTSÉG oszlopba a K30-as nyomtatvány "c" oszlopába kerülő adatokat kell rögzíteni. A BEVÉTEL/ADÓALAP oszlopba az adó alapja kerül, ha az adott sorban csak a "d" oszlop tölthető ki (1., 4., 5., 7., 10., 11., 13., 14., 15. sorok), viszont a bevételt kell írni, ha a "b" oszlop is kitölthető (2., 3., 6., 8., 9., 12. sorok). Ez utóbbi esetben a "d" oszlopbeli értéket a program a "d"="b"-"c" összefüggés alapján számolja. A 2., 3., 6., 12. soroknál a KÖLTSÉG oszlopba írandók a bizonylat nélkül elszámolható összegek is (erre utal a "biz. nélkül elsz. rész" megnevezés). A 14. és 15. sorokban értelemszerűen a bér összege tüntetendő fel a KÖLTSÉG oszlopban. A harmadik és negyedik képernyőn általában csak a kifizetés bruttó összege (a KIFIZETÉS oszlopban) és az adó alapja (az ADÓALAP oszlopban) adható meg. A levont adó csak néhány sorban rögzíthető, külön mezőkben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adójóváírásra jogosító hónapok száma csak akkor megfelelő, ha a magánszemélynek minden olyan hónapban van bér jellegű jövedelmet tartalmazó számfejtése, amely hónapokra ténylegesen bér illette meg.

Figyelem! A legyűjtő képernyőkön módosított adatokat a program semmilyen összefüggés szerint sem ellenőrzi, kizárólag az adójóváírásra jogosító hónapok számát limitálja 12-vel! Nem gyűjti le a program az adóterhet nem viselő járandóságokat. Az ilyen jellegű összegek kezelését az Adó és Ellenőrzési Értesítő XVI.évf. 13. (2004. december 3.) száma tartalmazza. A 2004K30-as adatszolgáltatás egyes sorai az M30/2004-es igazolás (szintén az AEÉ 2004. évi 13. számában található) kitöltési útmutatója szerint értelmezendők. Mivel a program nem ismeri a munkaszerződéseket, ezért az 51. sor adatait kézzel kell megadni.

Ha egy személy állomány besorolása (jogviszonya) év közben változott, akkor emiatt új személy(eke)t kellett felvenni. A 2004K30-as adatszolgáltatáshoz a program az azonos adóazonosító jelű jogviszonyokat összevezeti. Figyelni kell azonban arra, hogy az egyes jogviszonyokban megadott adatok ne legyenek egymással ellentmondásban (pl. önálló tevékenységből származó jövedelmek számítási módja)! Az összevezetés miatt az adott személy jogviszonyai közül a szűrőparaméter képernyőn elég csak az egyiket kiválasztani, és arra elvégezni a legyűjtést valamint az adatszolgáltatást, a többi jogviszonyra nem szabad újabb K30-ast készíteni!

Amennyiben az adott legyűjtő képernyőn lévő adatok megfelelnek, úgy a szokásos módon (F9-cel vagy a numerikus klaviatúra + billentyűjével) rögzíteni lehet a legyűjtött adatokat. Az utolsó képernyőn lévő adatok elfogadása után az adatokat a program eltárolja, így azokat közvetlenül elő lehet hívni, további feldolgozás végett. A legközelebbi alkalommal, ha a 2004K30-as adatszolgáltatásnál az adott személyt választja ki, a program felkínálja a lehetőséget az adatok újragyűjtésére. Ezt elutasítva a korábbi (esetleg kézzel módosított) adatok kerülnek a képernyőre.

Ha Ön megrendelte az adatexportot, úgy a program lehetőséget biztosít arra, hogy az adatok az APEH által kiadott ingyenes ABEV2005 program számára befogadható módon rendelkezésre álljanak. Amint azt korábbi leveleinkben jeleztük, 2004-től kezdve a K30-as és K32-es (valamint a K43-as) adatszolgáltatások kizárólag mágneses vagy elektronikus formában adhatók be, a beadási határidő pedig 2005. január 31.! A 2004. évről közvetlen floppys export nem készül, mivel olyan fájlnév formátumot vár az APEH, amely csak Windows alapú programmal készíthető el. Ehhez pedig az ABEV2005 pontosan megfelel. Az exportálást követően az AMIBER.204\EXPORT\K30\ABEV2\<cég adószáma> könyvtárban az APEH által kiadott ABEV2005 program számára alkalmas formátumban találhatók az exportált 2004K30 adatok. Az adatokat tartalmazó fájl neve MINDEN ESETBEN: <adószám első nyolc karaktere> + .IMP, pl. 12345678.IMP, teljes útvonal leírással pedig pl. AMIBER.204\EXPORT\K30\ABEV2\12345678.901\12345678.IMP. FIGYELEM! A 2004K32 adatszolgáltatás exportfájljának is ugyanilyen a neve, ezért kerültek külön könyvtárba (erre az ABEV2005 programban az importálásnál figyelni kell). Ha Ön az APEH nyomtatványkitöltő programját kívánja használni, úgy ezt az állományt kell beimportálni a nyomtatványkitöltő programba. 

Az APEH nyomtatványkitöltő programjába a Ctrl-I paranccsal importálhatók be az adatok (természetesen csak azután, hogy megadta, mely nyomtatvánnyal kíván dolgozni). Az import képernyő jobb oldalán található ("- - -"  feliratú) kis gombra kattintva alapesetben a Dokumentumok könyvtárat (mappát) kínálja fel a program. Innen feljebb lépve megjelenik a C:\ gyökérkönyvtár, amelyben az AMIBER.204 könyvtár is megtalálható (amennyiben más meghajtón van a program, úgy természetesen meghajtót is kell váltani). Az AMIBER.204 könyvtáron belül be kell lépni az EXPORT könyvtárba, majd a megfelelő nyomtatványtípus nevét viselő könyvtárba (ezek: M29, K30, K32), ahol az ABEV2 könyvtárat választva megjelennek azon cégek adószámai, amelyekből már legalább egy személyre készült export. A megfelelő adószámú könyvtárba belépve megjelennek az ott lévő, importálható állományok – az adott vállalkozás minden személyének külön állománya van <adóazonosító első 8 karaktere> + . IMP néven. A megfelelő állományra kétszer kattintva, elindul az importálási folyamat. Az importálást akkor érdemes elvégezni egy adott emberre, ha annak adatait a bérszámfejtő programban már véglegesnek tekinti. Az ABEV2005 programban természetesen mód van még az adatok korrigálására. Ha az adatok megfelelnek, le kell őket menteni az Adatok – Nyomtatvány mentése menüpontban. Ezután importálható be a következő személy. Ha egy adott vállalkozásnál minden személy adata megfelelő, következhet a kontroll adatállomány (ezt kell eljuttatni az APEH-hez) előállítása. Ehhez ki kell lépni az ABEV2005 programból, majd ismét belépve első lépésként az Adatok – Kontroll állomány létrehozása menüpontba kell belépni, ahol ki kell választani, hogy mely nyomtatványt, mely cég számára kívánja elkészíteni. Kimenetként célszerű beállítani a floppy meghajtót, így egyből floppyra készül az adatszolgáltatás.



A levélhez mellékelt lemezen lévő bérszámfejtő 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].  Természetesen az AMICUS Indítópultból a telepítés közvetlenül is elvégezhető az AMICUS ügyviteli programcsomag telepítése panelben.
2. Meg kell adni, hogy melyik merevlemezre kívánja a programot felmásolni (általában a C: winchester).
3. Sikeres telepítés után a program a szokásos módon indítható.

A program használatához jó munkát kívánunk!

Budapest, 2005. január 21.

				Tisztelettel:


									Landenberger Gábor


