
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli rendszer egyszeres könyvviteli programjának 
12.30-as, módosított változatát. Mielőtt elindítja a telepítést, mindenképpen olvassa el jelen tájékoztatónkat! 
 

Az év végéhez közeledve egy igen fontos dologra hívjuk fel a figyelmet. Néhány ügyfelünk továbbra sem 
vette komolyan a programok dokumentációjában lévő felszólítást, és csak winchesterre mentette adatait. A 
winchester pedig elsült (azaz elfüstölt)... Éppen ezért figyelem: egy mentés nem mentés! Minden egyes vállal-
kozásról készítsen mentést legalább két, egymástól független adathordozóra, és ezek egyike célszerűen floppy 
lemezes legyen! 

 
Az egyszeres könyvviteli program Könyvelés—Zárási műveletek—Záró készlet menüpontjában megjelent a 

zárókészlet felviteli lehetősége. Jelenleg ennek még csak a bolti különleges ÁFÁ-ba tartozók esetén van jelen-
tősége, hiszen a zárókészlet befolyásolja az év utolsó időszakáról benyújtandó ÁFA bevallásban szereplő ÁFA 
értékét. A Záró készlet képernyőn az Áruk leltár szerint (bruttó) - bolti ÁFA adatok részben kell megadni az ilyen 
ÁFA számítást alkalmazók esetén a bolti záró készletet. Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt megadott értékek 
kizárólag a különleges ÁFA számításban vesznek részt. 

 
A bolti különleges ÁFA számítás menetét igen jelentős mértékben befolyásolta a 2006. évi Gyurcsány-

csomagnak az a rendelkezése, mely szerint a 15%-os ÁFA 20%-ra emelkedése miatt 2006. augusztus 31-ével 
meg kellett állapítani a bolti készletet – mint zárókészletet –, és ennek alapján az ÁFÁ-t. Azoknak a vállalkozá-
soknak, amelyek továbbra is a bolti különleges ÁFA szabályok szerint állapítják meg adókötelezettségüket, a 
fenti készletet a 2006. szeptember 1. és december 31. közötti időszakra nyitókészletként kell figyelembe venni-
ük. A fentiek lényegében azt jelentik, hogy a 2006-os év bolti különleges ÁFA szempontból 2 évet jelentett. 
Ennek megfelelően értelemszerűen két ÁFA számítást kell végezni azon ÁFA bevallási időszak ÁFÁ-jának 
megállapításához, amelyben a 2006. augusztus 31-i időpont szerepel. Ez pl. éves bevallók esetén azt jelenti, 
hogy el kell készíteni az ÁFA analitikát a január 1. – augusztus 31. időszakra és a szeptember 1. – december 31 
időszakra is, majd a kapott értékek összegzésével állapítható meg a bolti különleges ÁFA. Ennek megfelelően a 
bolti különleges ÁFÁ-t alkalmazó vállalkozások esetében fokozott figyelemmel kell eljárni az ÁFA bevallások 
elkészítésénél! Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban ismét olvassa el a program 12.09-es (2006. szeptember 15-i) 
változatához kiadott levelünket! 
 
A levélhez mellékelt 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].  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, 2007. január 18. 
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