
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszámfejtő programjá-
nak 10.50-es számú változatát, amely a 2005. év lezárásának tekinthető. Mielőtt nekilátna az adatszolgálta-
tások elkészítésének és az év lezárásának, mindenképpen olvassa el jelen tájékoztatónkat! 
 
A bérszámfejtő programban új funkcióként megjelent az M29/2005 munkáltatói elszámolás. A M29-es kimu-
tatás lekérhető listán illetve adatátadással az APEH nyomtatványkitöltő programja felé Az új funkció a Bér-
számfejtés—Adatszolgáltatási listák—M29/2005 SZJA megállapítása menüponton keresztül érhető el. A 
megjelenő szűrőparaméter képernyő kezelése gyakorlatilag azonos az M30/2005-ös lista esetén már megis-
merttel. Az M29-es lista elkészülte előtt – az M30/2005 Munkáltatói adatszolgáltatásnál már megismert – 
legyűjtő képernyők jelennek meg. Ezeken a képernyőkön rendre megjelennek a program által a számfejté-
sekből behalmozott adatok. Ezek az adatok azonban nem teljeskörűek (maga a bérszámfejtő program sem 
az), ezért tetszés szerint módosíthatóak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a módosítások során körültekintően 
kell eljárni, a program ugyanis csak az egészen durva hibákat tudja lekezelni, egyebekben a legyűjtő képer-
nyőkön lévő adatokat veszi figyelembe! A program által legyűjtött adatokhoz az alábbiakat kell hozzáfűz-
nünk: 
 
1. A program egyaránt legyűjti a jelen és a más kifizetőnél kapott jövedelmeket és levonásokat. Amennyi-

ben olyan, más kifizetőtől kapott jövedelmeknek (és levonásoknak) is szerepelniük kell az íven, amelye-
ket év közben nem rögzített fel, úgy ezen összegeket a legyűjtő képernyőkön kell felvinni (pl. GYES, 
GYED, táppénz, stb.). 

2. Ha egy személy állomány besorolása (jogviszonya) év közben változott, emiatt új személy(eke)t kellett 
felvenni. Az M29-es adatszolgáltatáshoz a program az azonos adóazonosító jelű jogviszonyokat össze-
vezeti. Figyelni kell azonban arra, hogy az egyes jogviszonyokban megadott adatok ne legyenek egy-
mással ellentmondásban (pl. önálló tevékenységből származó jövedelmek számítási módja)! Az össze-
vezetés miatt az adott személy jogviszonyai közül a szűrőparaméter képernyőn elég csak az egyiket kivá-
lasztani, és arra elvégezni a legyűjtést valamint az adatszolgáltatást, a többi jogviszonyra nem szabad 
újabb M29-est készíteni! A szűrőparaméter képernyőt követően egyébként mód van az összes – az 
M29-es elszámolásra rákerülő – személyi adat megváltoztatására, valamint itt kell nyilatkozni olyan dol-
gokról, amelyek befolyásolják, hogy az egyes mellékletekből (M29/1, M29/2, stb.) hány darab készül-
jön. 

3. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2...4 kezdetű jogcímeknél pontosan be kell állítani, hogy az adott jog-
címre vonatkozó kifizetés adóköteles-e vagy sem. Ha ezeket a beállításokat év közben nem végezte el, 
akkor most sürgősen pótolni kell a mulasztást. Ezen jogcímek ugyanis gyárilag nincsenek beállítva (il-
letve adómentesre vannak állítva), az adómentes jogcímekre számfejtett tételeket pedig a program egyál-
talán nem gyűjti be az M29, M30, K30 igazolásokhoz. Ilyen eset lehet például, ha valakinek SZJA-t térí-
tettek vissza, és ezért adómentesre kell állítani egy jogcímet. Az más kérdés, hogy ha a bevétel és a költ-
ség összege megegyezik, akkor amúgy sem keletkezik adóköteles jövedelem, de a kifizetés jogcíme azért 
még lehet adóköteles. 

4. Ha a személy alapadatainál az önálló tevékenységből származó jövedelmek számítási módjaként a 90%-
os módszer van beállítva, akkor a legyűjtő képernyőn az önálló jövedelmekhez felvitt költségeket a prog-
ram nem kezeli, hanem a 90%-os módszert automatikusan alkalmazza. 

5. A limitált értékben figyelembe vehető adókedvezményeknél (pl. súlyos fogyatékosságra max. 34 200 Ft 
vehető figyelembe) a program saját maga figyeli a limiteket. 

6. Az 1 350 000 Ft-os összjövedelem fölött csökkenő mértékben alkalmazható adójóváírást a program au-
tomatikusan kezeli, csakúgy, mint az 1 000 000 és 1 302 400 Ft-os, a kiegészítő adójóváírásra vonatkozó 
limiteket. Mivel az 1 350 000 Ft-os összeghatárba a külön adózó jövedelmek is beszámítanak, ezért azok 
bekérése nem az M29/2005-A lapnak megfelelően, külön történik, hanem egy képernyőn van az adójó-
váírással. 

7. Az elkülönülten adózó jövedelmeknél előfordulhat az az eset, hogy az ingatlan bérbeadáson kívüli 
külön adózó jövedelmek nem haladják meg az 50 000 Ft-ot. Ezen jövedelmeket nem kell bevallani és 
az adójóváírásnál alkalmazandó értékhatárokba (jogosultsági határ) sem számítanak bele. Mindezeken 
felül, az ilyen jövedelmekből évközben levont forrásadó sem szerepeltethető a 73. sorban! Kérjük, 



hogy evvel kapcsolatban olvassa el az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2005. évi 13. (december 12.) szá-
mában az 57., 58. sorhoz fűzötteket! 

8. A kisösszegű kifizetések és azok forrásadója nem szerepel a bevalláson. 
9. Az osztalékelőleg forrásadója nem szerepel a levont forrásadó sorban, mert a bevalláson külön soron kell 

ezt feltüntetni. 

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 M29/2005, NY29/2005 és a járulék levonásról szóló igazolás listája a szűrőparaméter 
képernyőn beállított példányszámban automatikusan elkészül, valamint az elfogadott adatokat a program 
eltárolja, így azokat közvetlenül elő lehet hívni, további feldolgozás végett. A legközelebbi alkalommal, ha 
az M29-es elszámolásnál az adott személyt (bármely ugyanolyan adóazonosítójú jogviszonyt) választja ki, a 
program felkínálja a lehetőséget az adatok újragyűjtésére. Ezt elutasítva a korábbi (esetleg kézzel módosított) 
adatok kerülnek a képernyőre. Az elkészült listát a szokásos módon meg lehet tekinteni, vagy ki lehet nyom-
tatni. A kinyomtatott lista a dolgozó felé elfogadható, de az APEH csak az előírt formátumú mágneses adat-
szolgáltatás keretében fogadja el az adatokat. Ha Ön megrendelte az adatexportot, úgy a program lehetőséget 
biztosít arra, hogy az adatok az előbbiek szerinti formátumban készüljenek el. Ekkor az 
AMIBER.205\EXPORT\M29\ könyvtárban az APEH által kiadott ABEV2006 program számára alkalmas 
formátumban találhatók az exportált adatok. Az adatokat tartalmazó fájl neve: <cég adószámának első 
nyolc karaktere> + .IMP, például: 12345678.imp. Ha Ön az APEH nyomtatványkitöltő programját kíván-
ja használni, úgy ezt az állományt kell beimportálni a nyomtatványkitöltő programba. A nyomtatványkitöltő 
program kezelési leírása magában a programban található. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ABEV2006 program M29-es moduljában – immáron több mint 
egy éve(!) – találhatók hibák! 
Ilyenek többek között, hogy a címlapon a dolgozó címében a helység és az utca-házszám adatok külön me-
zőkben szerepelnek, míg a további lapokon egyben, és lényegesen rövidebb helyen. Emiatt, ha a helység és 
az utca-házszám adatok együttesen hosszabbak annál, mint amennyi a további lapokon elfér, importálás so-
rán a program hibaüzeneteket ad. Az ilyen hibaüzenetek nem jeleznek különösebb problémát, az importálás 
ezektől függetlenül megtörténik, csak a további lapokon a dolgozó címének adatai csonkolódnak. 
Az adatok ellenőrzése sem hibátlan! Emiatt célszerű az adatokat ésszel is átvizsgálni, és nemcsak a prog-
ramra hagyatkozni! Ehhez érdemes áttanulmányozni az AEÉ XVII. évf. 13.számát (2005. december 12.) és 
az SZJA törvényt. 
 
A levélhez mellékelt lemezen lévő bérszámfejtő program telepítését a korábbiaknak megfelelően kell elvé-
gezni: 
 

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. 

 
Amennyiben a telepítéssel vagy a program használatával kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, 

kérje segítségünket a Soft-Art forródróton. 
 
Budapest, 2006. április 28. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
         Landenberger Gábor 


