
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszámfejtő programjának 
11.10-es számú változatát, amely tartalmazza a 0608-as bevalláshoz tartozó legyűjtő és exportáló modult. Mielőtt 
nekilátna a bevallás elkészítésének, mindenképpen olvassa el jelen tájékoztatónkat! 
 
A jelen programváltozat lehetőséget ad arra, hogy az 521 – Osztalék 25%-os forrásadóval és az 561 – Ingatlan 
bérbeadás jogcímek esetében be lehessen állítani a járulék mértékeket. Erre az idén bevezetett 4%-os EHO miatt 
van szükség. Amennyiben Ön ezeket a jogcímeket használta egy-egy számfejtés során, akkor be kell lépni az adott 
számfejtésbe, és F3-mal újra kell számoltatni a programmal a számfejtés fejében lévő adatokat (majd F9). Ha a 
számfejtés során Ön kézzel felvitte ezt a járulékot (F4-gyel), akkor nincs szükség az újraszámoltatásra. 
 
A jogcímeket egyébként érdemes átnézni a 0608-as bevallás elkészítése előtt, mert a 2...5 kezdetű jogcímeknél 
pontosan be kell állítani, hogy az adott jogcímre vonatkozó kifizetés adóköteles-e vagy sem és a járulék mértékek-
nek is pontosnak kell lenniük. Ha ezeket a beállításokat eddig nem végezte el, akkor most sürgősen pótolni kell a 
mulasztást. Ezek a jogcímek ugyanis gyárilag nincsenek beállítva (illetve adó- és járulékmentesre vannak állítva), 
az adó- illetve járulékmentes jogcímekre számfejtett tételeket pedig a program egyáltalán nem gyűjti be a 0608-as 
bevallásba. 
 
Számfejtések felvitele során a program bizonyos adatokat az adott személy személyi adataiból nyer, és azokat a 
számfejtésben is rögzíti. Ha egy-egy ilyen adat rosszul volt megadva a számfejtés felvitelekor, azon nem segít, ha a 
személyi adatoknál megtörténik a javítás, mert a program a továbbiakban már az adott számfejtésben tárolt adatból 
dolgozik. Ilyen esetben sajnos – mivel ezek az adatok a számfejtésben utólag nem módosíthatóak – a számfejtést 
törölni kell, és újból fel kell rögzíteni. Emiatt érdemes átnézni a havi bevallásban szereplő számfejtéseket, hogy az 
ilyen jellegű hibák ne okozzanak kellemetlenséget a bevallások elkészítésekor. 
 
Számfejtések – de különösen a havi bevallás – elkészítése előtt célszerű belépni az adott személy naptári adataihoz 
(a naptár a személyi adatok képernyőn nyomott F3-ra jelenik meg), és ott precízen beállítani az egyes napok típusa-
it. Ne felejtse, hogy az adatok beállítása után háromszor kell F9-et nyomni a rögzítéshez (ennyi képernyő adatát 
kell nyugtázni)! Alkalmazottak esetén a 111 - Időbér jogcímű tétel rögzítése során is be lehet állítani a naptári 
adatokat, náluk nincs szükség az előző műveletre. 
 
A 0608-as bevallás legyűjtő és exportáló modulja a Bérszámfejtés—Adatszolgáltatási listák—0608 havi bevallás 
menüponton keresztül érhető el. A 0608-as export elkészülte előtt – az adatszolgáltatásoknál már megismert – le-
gyűjtő képernyők jelennek meg. Ezeken a képernyőkön rendre megjelennek a program által a számfejtésekből be-
halmozott adatok. Ezek az adatok azonban nem teljes körűek (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 képernyőkön lévő adatokat veszi 
figyelembe! A bevallás modullal kapcsolatban az alábbiakat kell kiemelnünk: 
 
1. A modul használatának megkezdése előtt a 0608-as bevallás kitöltési útmutatóját alaposan tanulmányoz-

za át! Mivel az útmutató korántsem végleges (elírások, hibák szép számmal találhatók benne), célszerű átnézni 
a 2005. évi K30-as, K32-es és a NYENYI adatszolgáltatások kitöltési útmutatóit is, mert a 0608-as bevallás je-
lentős részben ezekre épül – persze megváltozott formában (csak, hogy ne unatkozzunk). 

 
2. Ha egy személy állomány besorolása (jogviszonya) hó közben változott, emiatt új személy(eke)t kellett felven-

ni. A 0608-as bevalláshoz 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 adatexportálást, a többi jogviszonyra nem szabad újabb 0608-ast készíteni! 

 
3. A program a legyűjtés során egy hónapra legfeljebb 10 biztosításban töltött időszakot képes kezelni, a tizedik 

utáni időszakokat összevonja. Ha egy személynek ennél több időszaka adódna (pl. többféle megbízási szerző-
dést is köt; állománycsoport: CS – Segítő családtag vagy EG – Egyéb jogviszony), akkor az ilyen adatokat 
közvetlenül az ABEV2006 programba kell rögzíteni.  
Fontos! Ha a megbízási szerződés például 20 napra szól, akkor ezt a 20 napos időszakot a személy naptári ada-
tainál M – Munkanapnak kell beállítani. Ha a 20 napos időszak nem folyamatos, akkor a munkanapok közötti 



napokat P – Pihenőnapként vagy N – Fizetés nélküli szabadságként kell kezelni. Ilyen esetben viszont nem 
szabad beállítani E – Egyéb nem fizetett típust, mert azt a program az adott jogviszony megszakadásaként érté-
keli, és a következő munkanaptól új biztosításban töltött időszakot nyit. 

 
4. A program – a biztosításban töltött időszakhoz hasonlóan – a biztosítás szünetelése időszakokból, a munkakö-

rökből, a rész- és teljes munkaidős foglalkoztatás időszakaiból is havonta legfeljebb tizet tud kezelni, a továb-
biakat összevonja. 

 
5. Megbízás, segítő családtagi foglalkoztatás esetén akkor veszi a program járulékkötelesnek a jövedelmet, ha Ön 

a számfejtési jogcímben a járulék mértékeket megadta (nullától eltérő értékűeknek). A 131 – Családtagi jutta-
tás jogcímű számfejtéseket mindig járulékkötelesként kezeli a program. Ha a tárgyhavi kifizetéseknél a kifizető 
nem kívánja elérni a minimálbér 30%-át (hogy azok után ne kelljen járulékot fizetni), akkor a 391-es vagy 
egyéb, paraméterezésre alkalmas jogcím használatát javasoljuk (szükség szerinti alábontással) úgy, hogy a jog-
címben a járulékok mértéke nulla. 
Figyelem! Ilyen foglalkoztatási típusok esetén a számfejtések tételeiben megadandó dátumtartományoknak 
precízen egyezniük kell a személy naptári adatainál beállított napok tartományaival! Ellenkező esetben a le-
gyűjtés rosszul fog működni. 

 
6. A program feltételezi, hogy a járulékalapokból kiszámolható egyéni járulékokat a vállalkozó le is vonta. Ellen-

kező esetben kézzel kell korrigálni a levont járulékokra vonatkozó sorok tartalmát. 
 
7. A 0608-03..0608-05 lapok tartalmát reprezentáló képernyőkön (SZJA-s képernyők) a szokásos F9-cel kell elő-

re haladni. A járulék lapokat megjelenítő képernyők kezelése azonban némileg eltér az eddig megszokottaktól. 
A járulék lapok közül a teljes 06-os lap és a 11-es lap alsó részének adatait gyűjti le a program (a közeljövőben 
készül el a 08-as lap). Az egyes lapokon a PageDown és a PageUp billentyűkkel lehet az esetleg több jogvi-
szony között lépkedni. A jogviszony sorszámát az adott képernyő jobb felső sarkában, a bekeretezett részben 
lehet nyomon követni. A 06-os lapot – mivel mérete meghaladja az egy képernyőt – mindezen felül még ré-
szekre (3 részre) is kellett bontanunk. Emiatt a képernyőn lefelé haladva az utolsó sor után nem a képernyő leg-
első sorára ugrik a program (mint általában), hanem a lap következő részét hozza be. Természetesen felfelé ha-
ladva ugyanez játszódik le, csak fordítva. 

 
8. Felhívjuk a figyelmet, hogy a program csak azokat az adatokat exportálja ki, amelyek képernyőjén az alkalma-

zás minősége rovat ki van töltve! 
 
Az utolsó képernyőn lévő adatok elfogadása után az elfogadott adatokat a program eltárolja, így azokat közvetlenül 
elő lehet hívni, további feldolgozás végett. A legközelebbi alkalommal, ha a 0608-as bevallásnál az adott személyt 
(bármely ugyanolyan adóazonosítójú jogviszonyt) választja ki, a program felkínálja a lehetőséget az adatok újra-
gyűjtésére. Ezt elutasítva a korábbi (esetleg kézzel módosított) adatok kerülnek a képernyőre. Az adatok tárolásával 
együtt az export is elkészül, melynek adatai az AMIBER.206\EXPORT\0608\<adott hónap>\<cég adószáma> 
könyvtárban találhatók úgy, hogy a magánszemély adatait tartalmazó fájl neve: <magánszemély adóazonosító 
jelének első nyolc karaktere> + .imp, a cég adatait pedig a 0608a.imp nevű fájl tartalmazza. 
Például: AMIBER.206\EXPORT\0608\04_ho\12345678.901\87654321.imp. Az ABEV programba ezeket az állo-
mányokat kell beimportálni. 
 
 
FONTOS! Mivel az ABEV program és annak 0608-as lapokra vonatkozó része még most is szinte naponta 
változik, mindenképpen töltse le a kiadáskori (2006. május 24.) legfrissebb változatot – ez az ABEV keret-
program esetén 2006. május 23-át, a 0608-as modul esetén 2006. május 19-ét jelent –, és azzal importálja be 
az adatokat! Ha a beadásig még megjelenik újabb változat, azt fel lehet telepíteni, de a mostani változatok telepítő-
it mindenképpen őrizze meg, mert még mindig nem garantált, hogy ha a mostani változat importáláskor elfogad 
valamit, azt az újabb változat is megteszi. 
 
 
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 köz-
vetlenül 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 segít-
ségünket a Soft-Art forródróton. 
 
 
Budapest, 2006. május 24. 
 
     Tisztelettel: 
 
 
         Landenberger Gábor 


