
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli rendszer egyszeres könyvviteli programjának 12.40-es változatát. Mielőtt 
nekilátna az adóbevallások elkészítésének és az év lezárásának, mindenképpen olvassa el jelen tájékoztatónkat! 
 
A levél végén található egy megrendelő lap az adóbevallásokat kitöltő programcsomaghoz. Kérjük, ha elküldi hozzánk megrendelését, a 
megrendelő lapot másolja le! 
 
Újdonságok az egyszeres könyvviteli programban: 
 
1. Elkészült a Pénztárkönyv zárása, mely akkor jeleníthető meg, ha a szűrőparaméter képernyőn a második hónap mezőbe 12 kerül. 

Amennyiben a vállalkozás naplófőkönyvet vezet, úgy a naplófőkönyv szűrőparaméter képernyőjén a rendezetlen tárgyévi SZJA-t 
(egyszeres könyvvitelt vezető szervezeteknél a rendezetlen tárgyévi társasági adót) is meg kell adni. A megfelelő záráshoz előbb 
azonban el kell indítani a Könyvelés—Zárási műveletek—Záró adatok előállítása menüpontot is. 

 
2. A Könyvelés—Zárási műveletek—Zárás előtti ellenőrzés menüpont elsősorban az eszköz adatokat ellenőrzi bizonyos logikai 

szempontok alapján. 
 
3. A Nyitó—Bankok-pénztárak menüpontban rögzíthetők az egyes bankszámlák és pénztárak év végi (záró) egyenlegei. Ezt azonban 

automatikusan is meg lehet tenni, ha elindítja a Könyvelés—Zárási műveletek—Záró adatok előállítása menüpontot. Ugyancsak 
e menüponton keresztül érhető el, hogy az eszköznyilvántartó képernyőkön az egyes eszközök éves amortizáció sorába a teljes éves 
amortizáció bekerüljön (év közben e sorokba általában nem kellett semmit beírni). A Záró adatok előállítása menüpont használata 
nem kötelező, de a 2007-es év automatikus nyitása csak akkor ad majd korrekt nyitó értékeket, ha a bankok-pénztárak záró 
egyenlegei valamint az eszköz nyilvántartó képernyőkön az éves amortizáció sorok a helyes értékeket tartalmazzák! Termé-
szetesen az egyes záró értékek kézzel bármikor módosíthatóak. 

 
4. A programban a Könyvelés—Zárási műveletek—Záró készlet menüpontban megadhatók a vállalkozás év végi záró készletével 

kapcsolatos adatok. A bolti különleges szekcióban csak azon cégek esetében kell adatot feltüntetni, amelyek a bolti különleges ÁFA 
számítást alkalmazzák; a bolti különleges ÁFÁ-s sorok tehát kizárólag a bolti különleges ÁFA számításban vesznek részt! Ettől füg-
getlenül nekik is ki kell tölteniük a többi mezőt, mert a mérleg- és az év végi adóbevallás modulok ezekből dolgoznak! Amennyiben 
a záró készlet bizonyos tételei nincsenek kiegyenlítve, úgy azokat csak a ki nem egyenlített készletek között szabad szerepeltetni (il-
letve bolti különleges ÁFA esetén a megfelelő bolti különleges ÁFÁ-s sorban is). Az itt leírtak természetesen a nyitó készlet képer-
nyőre is vonatkoznak! 

 
5. Elkészült az egyéni vállalkozók eredményének levezetését, vállalkozói SZJA-ját és osztalékadóját kiszámító, a 0653-13 lapnak meg-

felelő listát előállító programrész, amely a Könyvelés—Zárási műveletek—0653-13 bevallási lap menüponton keresztül érhető 
el. A program által legyűjtött adatok kézzel bármikor módosíthatóak. Amennyiben az esetleges módosítások elérik azt a szintet, 
amelyet már nem tud követni, úgy a menüpontba ismét belépve az újragyűjtéssel az eredeti állapot helyreállítható. 
Az alábbiakban (pontokba szedve) áttekintjük az adóbevallás elkészítése előtt és alatt megteendő lépéseket: 
a. Feltétlenül nézze át, hogy a vállalkozás saját adatai (Nyitás—Cég saját adatai menüpont) korrekt módon vannak-e megadva (pl. 

cég alanyi mentes, alakulás kelte, havi ÁFA bevallás ... hónaptól, jövedelemszámítási módszer, stb.). Átalányadózó esetén a prog-
ram alaphelyzetben a 60%-os jövedelemhányadot ajánlja fel, amely módosítható. Figyelem! A százalékérték megadásánál a 
program nem ellenőriz. 

b. A bevallást csak akkor indítsa el, ha a bevallás ellenőrző modul nem jelez hibát. 
c. A program a korábbi változattal rögzített adatokon ismét elvégez egy automatikus újrakontírozást. Ennek azért van jelentősége, 

mert ha az adott vállalkozás adatállománya nem teljesen ép (pl. áramszünet, vírusfertőzés, stb. miatt), úgy ez most még korrigál-
ható. Ha az újrakontírozás hibát talál, úgy kérjük, hogy a hibalista megtekintése és kinyomtatása után addig ne álljon neki az adó-
bevallásnak, amíg a hibákat ki nem javította! 

d. A program feltételezi, hogy a rögzített tárgyi eszközök kizárólag üzemi célt szolgálnak. Nem kizárólag üzemi célú eszköz esetén 
az eszköz nyilvántartó képernyőn az amortizáció módja sornak üresnek kell lennie! Ilyen eszközök beszerzésével kapcsolatban 
olyan bizonylatot könyvelni, amelynek jogcíme 5-tel kezdődik (azaz költség jellegű), nem szabad! 

e. Lízingként a programban kizárólag az 1997. előtt megkötött lízingszerződéseket szabad rögzíteni, az azt követően kötötteket tár-
gyi eszközként kell nyilvántartani! A (pénzügyi) lízingdíj részletszámlákat pedig be nem számító kiadásként kell könyvelni. 

f. A reprezentációs költségekhez a program a 412. SZJA mentes reprezentáció jogcímre könyvelt tételeket hozza. A 413. SZJA köte-
les reprezentáció jogcímre könyvelt bizonylatokat automatikusan költségnek tekinti (feltételezve, hogy a vállalkozó megfizeti a 
44%-os vagy 54%-os SZJA-t), a 412-es jogcíműeknél azonban figyeli az árbevétel 1%-át és a 25 000 000 millió forintos limitet 
is. A program a limit fölötti kiadásokat nem gyűjti be a költségek közé. Ha a vállalkozó mégis költségelni kívánja az ilyen kiadá-
sokat, akkor azokat át kell könyvelni a 413-as jogcímre. Amennyiben adómentes természetbeni juttatásról van szó, úgy a 411-as 
jogcímen elérhető Egyéb jövedelem sorra kell könyvelni a tételt. 

g. A 0653-13 lapot elkészítő modul – csakúgy, mint a korábbi években – a nyomtatványon követett sorrendtől eltér, és először a 
költségeket kéri be. Erre a 382. sorba beírandó kisvállalkozói kedvezmény limitjeinek meghatározása miatt van szükség. A 382. 
sorra érve megjelenik egy ablak, ahol a kedvezményhez kapcsolható eszközök rögzíthetők úgy, hogy a program figyeli a limite-
ket. 

h. A program a 0653-13 lap 383. sorába begyűjti az 588 Helyi adó befizetése jogcímre könyvelt tételeket. Amennyiben ez a jogcím 
nemcsak a helyi iparűzési adót tartalmazza (mert pl. az 588-as jogcímet alábontotta kommunális, helyi iparűzési, stb. adókra), 
úgy a 383. sor értékét korrigálni kell. 



i. Örökléssel folytatott vállalkozás esetén figyelni kell arra, hogy a 387. sorban az összes kivétnek (az örökhagyóénak és az örökösé-
nek) kell szerepelnie. A program az összes – vállalkozói kivét jellegű – tételt legyűjti a 387. sorhoz. 

j. A program feltételezi, hogy a vállalkozó nem alkalmazza a vállalkozói tevékenységére az ekho-t, így a költségeket sem arányosít-
ja. 

k. A 390. sorhoz nem gyűjt adatot a program, mivel nem ismert, hogy a vállalkozás élhet-e az ehhez a sorhoz kötődő kedvezmény-
nyel. 

l. A 400. sorhoz kapcsolódóan egy új, kiegészítő képernyőn állítható be, hogy a vállalkozás jogosult-e az 5 millió forint alatti jöve-
delmére 10%-os jövedelemadót fizetni, vagy teljes egészében a 16%-os kulcs alá tartozik-e. 

m. A 413. sorban szereplő beruházási költséget a program nem gyűjti ki, azt kézzel kell megadni. Amennyiben ilyen, befejezetlen 
eszközt felrögzített az eszköznyilvántartásba, és az ahhoz tartozó bizonylatok ehhez az eszközhöz kapcsolódnak, akkor a Beszer-
zési érték (amortizáció alapja) soron nyomott F3 billentyű hatására a sorba beíródik a kapcsolódó számlák ÁFA nélküli (nem le-
vonható ÁFA esetén ÁFÁ-val növelt) értéke. Ne felejtse, hogy ilyen eszközhöz amortizáció típusnak NA Nem amortizálhatót 
kell választani, az éves amortizáció sorban pedig csak nulla szerepelhet! Figyelem! Ha korábban ilyen jogcímen csökkentette az 
osztalékalapot, akkor 2006-os üzembe helyezés vagy az üzembe helyezés 4 éven belüli elmaradása miatt idén ez az összeg – a 
0653-13 bevallás 410. sorába írva – osztalékalap növelő tétel! 

n. A bérfeladásban a költségtérítés és egyéb jövedelem rovatokra rögzített összegeket a program nem gyűjti be automatikusan az al-
kalmazottak és a segítő családtagok részére kifizetett jövedelmek közé. A 0653-13-as bevallás 434., 435. sorában szereplő értéket 
ennek megfelelően esetleg korrigálni kell. Egyébként a 434. Alkalmazottak részére kifizetett jövedelem sorba a 411. Bérfeladás 
jogcímen az Alkalmazotti és a Betegszab. sorba írt értékeket gyűjti a program. 

o. Amennyiben a vállalkozó 2007-ben áttér az EVÁ-ra, úgy a bevételek (372.sor, átalányadózó esetén 422. sor) közé a program be-
gyűjti a nyitott vevői állományt is, valamint begyűjti a 441. sorba a záró készletet – a ki nem fizetett készletek kivételével. 

 
A bevalláshoz a program által legyűjtött adatokat az alábbi listák alapján lehet ellenőrizni: 
– naplófőkönyv, pénztárkönyv ill. eredménykimutatás 
– jogcímösszesítő lista 
– eszköz analitika. 

 
6. A megszűnt 07-es bevallás adatainak döntő többségét tartalmazó 06084-es nyomtatványt a bérszámfejtő programmal lehet elkészíte-

ni, az egyszeres könyvviteli programból ez a funkció átkerült oda. 
 
A program tartalmazza a 0653-13-as lap adatait az APEH nyomtatványkitöltő programjába átadni képes export modult (az export modul 
megrendelőlapja a levél végén található). A legyűjtő képernyőkön F9-cel végiglépve megadható, hogy lista és/vagy export készüljön-e. 
Az exportálást követően az AMIKONYV.206\EXPORT\0653 könyvtárban az APEH által kiadott ABEV2006 program számára alkal-
mas formátumban találhatók az exportált 0653 adatok. Az adatokat tartalmazó fájl neve MINDEN ESETBEN: <adószám első nyolc 
karaktere> + .IMP, pl. 12345678.IMP, teljes útvonal leírással pedig pl. AMIKONYV.206\EXPORT\0653\12345678.IMP. Az 
APEH nyomtatványkitöltő programjába ezt az állományt kell beimportálni. 

 
Az importálást akkor érdemes elvégezni egy adott vállalkozásra, ha annak adatait az egyszeres könyvviteli programban már végleges-
nek tekinti. Az ABEV2006 programban természetesen mód van még az adatok korrigálására, és ellenőrzésére. Ez utóbbit feltétlen 
érdemes megtenni. Ha az adatok megfelelnek, célszerű őket lementeni az Adatok – Nyomtatvány mentése menüpontban, majd követ-
kezhet a nyomtatás illetve az elektronikus beküldés. 
 
 
A levélhez tartozó 12.40-es verziószámú 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. Szintén közvetlenül telepíthető a program internetes honlapunkról vagy az onnan letöltött 
amikonyv2006.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 továbbra is jó munkát kívánunk! 
 
 
Budapest, 2007. február 5.  
 
     Tisztelettel: 

 
 
 

        Landenberger Gábor 



TÁJÉKOZTATÓ AZ AMICUS PROGRAMOK ADATEXPORTÁLÓ MODULJAIRÓL 
 
 

Az AMICUS programok adatexportáló moduljai lehetővé teszik, hogy az APEH felé teljesítendő bevallásokat, adat-
szolgáltatásokat az időrabló kézi vagy gépesített kitöltés helyett Ön a lehető legegyszerűbb módon, néhány gombnyomás-
sal kitöltse, kinyomtassa vagy elkészítse a kötelező gépi adatszolgáltatást. Ennek megfelelően az AMICUS egyszeres 
könyvviteli program a 0653 bevallás vállalkozókra vonatkozó lapjainak adatexportját képes elvégezni az APEH nyom-
tatványkitöltője felé. 

Az APEH nyomtatványkitöltő programja letölthető az Internetről, a www.apeh.hu címről. 
A programcsomag működéséről: az APEH nyomtatványkitöltő programja önálló, kézi adatbevitellel és automatikus 

adatfeltöltéssel is üzemeltethető. Ez utóbbi esetben a program az AMICUS programcsomag megfelelő programjából a 
nyomtatványok kitöltéséhez szükséges adatokat átveszi, és azokból automatikusan, elírási hiba nélkül elkészíti a kívánt 
nyomtatványt. 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 
 

AMICUS ADATEXPORTÁLÓ MODUL – MEGRENDELŐLAP 
 

Jelen megrendelőlapon rendelheti meg az AMICUS programok nyomtatványkitöltő moduljait. Ez úgy törté-
nik, hogy a megrendelni kívánt modul (pl. NYENYI adat exportja az ONYF NYENYI programjának) neve előtti 
üres négyzetbe X-et tesz. Amennyiben valamely (egyszeres könyvviteli és/vagy bérszámfejtő) program összes 
adatexportáló modulját meg kívánja rendelni, úgy elég csak a “Fenti modulok együtt” sorba tenni az X-et. 

Az árlistában szereplő “Kategória” a megrendeléskor érvényes, az AMICUS bérszámfejtő és/vagy egysze-
res könyvviteli programra kötött szerződésben a számfejtett/könyvelt vállalkozások számát jelenti. Az árak ÁFA 
nélkül értendők. 

 
Jelen megrendelésem az export modulokra szerződéskötésnek minősül. A készítő (Archicus Kft.) legké-

sőbb a megrendelés beérkeztét követő munkanapon teszi közzé a megrendelt modult. Kijelentem, hogy a 
megrendelt modulok vételárát a készítőtől kapott számla alapján, a számlán szereplő határidőig kifizetem. 
 
 
 
A megjelölt programmodulokat megrendelem: 

 
.................................................................................................... 

cégszerű aláírás 
 
 

Bérszámfejtéssel kapcsolatos adatszolgáltatások 

 M29/2006 adatexportja nyomtatványkitöltőnek 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 2.200,- 2.600,- 3.000,- 3.600,- 4.200,- 5.000,- 

 NYENYI adat exportja az ONYF NYENYI programjának 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 2.400,- 2.800,- 3.200,- 4.000,- 4.800,- 5.600,- 

 A fenti modulok együtt – kedvezményes ár 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 3.600,- 4.400,- 5.000,- 6.000,- 7.200,- 8.400,- 

 
Adóbevallások adatexportjai 

 Egyéni vállalkozók 0653 (vállalkozói lapok) adatexportja nyomtatványkitöltőnek 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 1.000,- 2.000,- 2.800,- 3.600,- 4.400,- 5.000,- 

 


