
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszámfejtő programjának 
11.31-es számú változatát, amely tartalmazza a 06084A bevalláshoz tartozó legyűjtő és exportáló modult. 
 
A 06084A bevallás adatait legyűjtő és exportáló modul a 06084M modultól teljesen függetlenül működik, azaz 
bármikor elindítható, csakúgy, mint a 0608A és a 06082A modulok. Maga a 06084A bevallás viszont lényege-
sen eltér az évközi (0608A, 06082A) bevallásoktól, és sokkal inkább a korábbi években 03-asként megismert 
bevalláshoz hasonlít – annak tartalmazza minden olyan sorát, amely a bérszámfejtésekhez kapcsolódik. Ezért a 
legyűjtő modul kezelése is az egyszeres könyvviteli programból megismert 03-as legyűjtő modul kezelésével 
analóg. 
 
A modult elindítva a 06084A bevallás egyes sorai jelennek meg; egy képernyőn egy sor tartalma látszik – fo-
rintban és ezer forintban –, amelynek adatait az F9 billentyűvel lehet eltárolni. Az egyes sorok nem a nyomtat-
vány szerinti sorrendben jelennek meg, hanem logikai rendben: az egyes összegző sorok előtt a hozzájuk tarto-
zó részletező sorok láthatóak (ahol a legyűjtött adatok tetszés szerint módosíthatóak), és csak ezt követően az 
összegző sorok (tájékoztató adatként). A program a göngyölítéses kerekítés szabályai szerint elvégzi az ezer 
forintra kerekítést, és az adatokat így adja át az ABEV programnak. 
 
A program az alábbi sorokhoz gyűjt adatot az évközi bérszámfejtésekből: 
03., 04., 05., 23., 24., 25., 29., 30., 31., 32., 33., 36., 38., 41., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 52., 53. 
 
A program a számfejtések fejében az időszak mezőben megadott hónap érték szerint gyűjti az adatokat a 
06084A bevallás táblázatának megadott oszlopaiba, függetlenül attól, hogy a számfejtés és a kifizetés kelte 
mezőben milyen értékek szerepelnek. 
 
 
A program következő változata tartalmazni fogja 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 parancsot; 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 honlapunkról 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 26. 
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