
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszámfejtő programjának 11.30-as 
számú változatát, amely tartalmazza a 06084M bevalláshoz tartozó legyűjtő és exportáló modult. Mielőtt nekilátna a be-
vallás elkészítésének, mindenképpen olvassa el jelen tájékoztatónkat és a 06084 bevallás kitöltési útmutatóját! 
 
A 06084M bevalláshoz készült programmodul kezelése lényegében megegyezik a 0608M (és a 06082M) bevalláshoz 
korábban kiadott moduléval. Ennek bemutatása a 11.10-es (2006.05.24.) verziószámú programhoz mellékelt levélben 
található, amely szükség esetén ismét letölthető internetes honlapunkról. 
Figyelem! Az akkori levélben foglaltakat külön nem ismételjük meg, a levélben szereplő információkat ismertnek tekint-
jük. Amennyiben Önnek nem kellett a 2006. év folyamán havi adatszolgáltatást készítenie, és ezért nem is dolgozott a 
0608M és 06082M modulokkal, jelen levél elolvasása előtt mindenképpen tanulmányozza át a 11.10-es verzióhoz 
készült levelünket! A fentieknek megfelelően az alábbiakban foglaltak a korábbi levél kiegészítését jelentik: 
– A program magánnyugdíjpénztár tagok esetén nem kezeli a nyugdíjpénztárba való belépés (kilépés) pontos keltét, 

ezért ha valaki év közben lett magánnyugdíjpénztár tagja (vagy lépett ki onnan), az ezzel kapcsolatos adatokat kézzel 
kell megadni a 06084M modulban. 

– Ha az adott személyhez tartozó tárgyévi utolsó számfejtés dátuma kisebb mint december 31., akkor a 06084-06-02 lap 
VII. táblarészének c) oszlopában szereplő dátumok nem az év végét fogják mutatni (a program hóközi részkifizetés-
ként kezeli a hónap vége előtti dátumú számfejtéseket). Éppen ezért a decemberi (utolsó) számfejtés dátumát decem-
ber 31-re kell állítani. 

– Kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társasági tagok esetében érdemes a szeptember előtt készült 
számfejtéseket (elsősorban a járulékalapokat) átvizsgálni, és szükség esetén a programmal újraszámoltatni azokat (a 
számfejtésbe belépve F3-mal), mert a 11.15-ös változattól kezdve a program precízebben határozza meg a járulékala-
pokat. Ennél az állománycsoportnál felvetődhet még, hogy a vállalkozás tagja a személyes közreműködés díját csak 
év végén veszi fel. Ekkor ez az összeg már nem teljes egészében járulékköteles, mert a vállalkozásnak korábban már 
minden hónapban - a tagi jövedelem tényleges felvételétől függetlenül - meg kellett fizetnie a minimálbér illetve a 
minimum járulékalap után a járulékokat. Ilyen esetekben az év végére számfejtett tagi jövedelmeknél különös figye-
lemmel kell eljárni. 

– Mivel Start-kártyás személyek esetén az adóhatóság részéről kért információk megadásának módja év közben is jelen-
tősen változott, így az ő adataikat kézzel kell felvinni az ABEV programba. 

– A 06084M bevalláshoz legyűjtött adatokat célszerű összevetni az évközi kimutatások adataival. Különösen igaz ez 
azoknál a személyeknél, akiknél év közben valamiért a számfejtés fejében a járulékokat kézzel módosítani kellett, il-
letve azoknál, ahol a járulékok meghatározása nem csak a kifizetett jövedelem alapján történt, hanem például a köte-
lezően előírt minimális járulékalapok figyelembe vételével. 

 
A program következő változata tartalmazni fogja a 06084A bevalláshoz kapcsolódó, valamint a 06M30-as nyomtatványt 
elkészítő modult. 
 
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 pa-
rancsot; pl.:  A:INSTALL  [Enter].  Természetesen az AMICUS Indítópultból a telepítés közvetlenül is elvégezhető 
az AMICUS ügyviteli programcsomag telepítése panelben. Szintén közvetlenül telepíthető a program internetes hon-
lapunkról vagy az onnan letöltött amiber2006.exe elindításával. 

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 25. 
 
    Tisztelettel: 
 
 
         Landenberger Gábor 


