Tisztelt Ügyfelünk!


Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer bérszámfejtő programjának 2004. évi 9.40-es és a 2005. évi 10.00-ás javított változatát. Mielőtt feltelepíti a jelen programot, mindenképpen olvassa el jelen tájékoztatónkat! 

A 9.40-es bérszámfejtő program immáron elkészíti a 2004K32 adatszolgáltatást, amely a Bérszámfejtés – Adatszolgáltatási listák – 2004K32 Kifizetői adatszolgáltatás menüponton keresztül érhető el. A megjelenő szűrőparaméter képernyőn ki kell választani azt a személyt, akiről az adatszolgáltatás készülni fog. 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 legyűjtésben szerepelt.. 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. Mivel a III. és a IV. blokkhoz adatokat nem gyűjt a program, azok a legyűjtő képernyőn nem, kizárólag az ABEV2005 programban módosíthatók. A program ennek megfelelően az I., II. és V. blokkokhoz szolgáltat adatot. Az utóbbi kettő esetén blokkonként legfeljebb 10 sort kezel a program. Ha ennél több sorra lenne szükség, akkor a 10. sorban összevontan hoz minden olyan adatot, amely az 1..9 sorokban lévő dátumtartományok után szerepelnek, és erről hibaüzenetet is ad a program. A II. blokk (e) és (g) oszlopaiban lévő levont járulékokat a program nem az évközi adatokból nyeri, hanem az adott sor (c), (d) és (f) oszlopaiból számolja. Ha ezek az értékek eltérnek az évközi könyvelési adatoktól, az eltérés okát feltétlen meg kell keresni! Az egyes adatmezők értelmezését segíti az Adó és Ellenőrzési Értesítő XVI.évf. 13. száma.
Ha egy személy állomány besorolása (jogviszonya) év közben változott, akkor emiatt új személy(eke)t kellett felvenni. A 2004K32-es adatszolgáltatáshoz a program az azonos adóazonosító jelű jogviszonyokat összevezeti. Figyelni kell azonban arra, hogy az egyes jogviszonyokban megadott adatok ne legyenek egymással ellentmondásban (pl. naptári adatok, magánnyugdíjpénztári tagságra vonatkozó adatok), illetve, hogy pl. az egyes jogviszonyok „Jogviszony kezdete” és „Jogviszony vége” adatai (a személyi adatok képernyőn) ne keresztezzék egymást! Ellenkező esetben súlyos számítási hibára kell felkészülni. 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 K32-est készíteni!
Segítő családtag és Egyéb jogviszony esetén a tételeknél felvitt „Díjazott időszak” a dátumtartományokat pontosan meg kell adni, és meg kell nézni a személyi adatoknál a naptárt, hogy a többi (nem fizetett) napra T,E legyen beállítva (és fordítva: a „Díjazott időszak” tartomány egyetlen napjához sem tartozhat a személyi adatoknál F3-mal behívható naptárban T - táppénz, E - egyéb nem fizetett vagy N - Fizetés nélküli szabadság.). A tételeknél felvitt „Díjazott időszak” adatok és a személy naptári adatai között nem szabad logikai ellentmondásnak lennie, mert ekkor rosszul számolhat a K32 modul. Célszerű ezért először a személy naptári adatait átnézni (Nyitás – Személyi adatok, adott személy adatainak első képernyőjén nyomott F3), és szükség esetén módosítani. Figyelem! A módosított naptári adatok csak akkor mentődnek el, ha nemcsak a naptár képernyőt, hanem a személy összes képernyőit is lezárja (F9-cel vagy szürke plusszal)! A naptár beállítása után célszerű átnézni az egyes számfejtési tételekben a „Díjazott időszak”-okat. Amennyiben egy kifizetés (pl. megbízási díj) utólagosan több hónap munkájáért jár, úgy az ilyen kifizetéseket meg kell bontani az egyes hónapok között, és külön számfejtésekként kell rögzíteni. Folyamatos jogviszony esetén (pl. segítő családtagnál) minden hónapra jellemzően egyetlen tételnek kell lennie, a megadott dátumtartománynak pedig az adott hónap első napjától az utolsóig kell terjednie. A segítő családtagokat és az egyéb jogviszonyban (pl. megbízás) lévőket érinti, hogy a program aszerint tekinti járulékkötelesnek az adott kifizetést, hogy a kifizetés jogcíme hogyan van beállítva. Tehát nem foglalkozik azzal, hogy az adott kifizetés időarányosan meghaladja-e vagy sem a minimálbér 30%-át. Ezért a 2004K32-es adatszolgáltatás lekérése előtt át kell nézni a jogcímek beállításait.
Főállású vállalkozók esetén a program figyeli, hogy a magánszemély egy adott hónapban mennyi tagi jövedelmet vett fel. Ha ennek összege nem éri el a megelőző havi minimálbér összegét (illetve táppénz, fizetés nélküli szabadság, stb. esetén annak arányos részét), járulékalapként a minimálbért számítja fel. Az év közben később felvett ugyanilyen jövedelmeknél pedig a „túlvonásnak” megfelelően csökkenti a járulékalapot. Mivel ez a csökkentés – különösen egy esetleges többszörös jogviszony esetén – meglehetősen bonyolult számítás eredményeként jön ki, érdemes átnézni a program által gyűjtött adatokat. Ez utóbbi egyébként a többi adatra is vonatkozik!

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 2004K32-es 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\K32\ABEV2\<cég adószáma> könyvtárban az APEH által kiadott ABEV2005 program számára alkalmas formátumban találhatók az exportált 2004K32 adatok. Az adatokat tartalmazó fájl neve MINDEN ESETBEN: <adószám első nyolc karaktere> + .IMP, pl. 12345678.IMP, teljes útvonal leírással pedig pl. AMIBER.204\EXPORT\K32\ABEV2\12345678.901\12345678.IMP. FIGYELEM! A 2004K30 adatszolgáltatás exportfájljának is ugyanilyen a nevük, 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 lemezen megtalálható a 2005. évi 10.00-ás bérszámfejtő program is. Egy apró hibát javítottunk benne: 25% helyett 20% adót vont az ingatlan bérbeadás jövedelméből.


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 26.
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									Landenberger Gábor

