
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
FIGYELEM! Az APEH 2008. február 5-én pontosította a 0753-as bevallásban feltüntetendő, és 
a jövedelem minimum számítását nagyban befolyásoló „eladásra beszerzett áruk értéke” kifeje-
zést. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás az APEH honlapján megtalálható. 
 
A pontosítás értelmében a 447. sorban feltüntetendő árubeszerzést teljesítés szemléletben kell értelmezni, szöges ellen-
tétben az egyszeres könyvvitel alapfilozófiájával. Kár, hogy a 0753-as bevallás kitöltési útmutatójában a 447. sorról egyet-
len szó sem esik, és a törvény kodifikálói sem emelték ki, hogy a törvény alapfilozófiájától eltérő szemléletet követelnek 
meg a fent jelzett fogalom alkalmazásánál. A teljesítés szemlélet alapján a program legújabb, 14.36-os változata az el-
adásra beszerzett áruk értékébe kizárólag azokat a számlákat gyűjti be, amelyeknél a teljesítés (és a számla!) kelte 
2007-es. Nem gyűjti bele a korábbi évekről áthúzódó számlák 2007-es kiegyenlítéseit, viszont teljes értékkel belegyűjti a 
2007. év végéig ki nem egyenlített számlákat. Figyelem! A 447. sorban megjelenő érték emiatt jelentősen és bármi-
lyen előjellel eltérhet a 391. sor b. oszlopában feltüntetett értéktől! 
 
A levélhez mellékelt AMICUS egyszeres könyvviteli program 14.36-os változatában a Könyvelés—Zárási műveletek—
0753-15 bevallási lap menüpontot elindítva mind a teljes, mind a részleges legyűjtés a pontosított számítási módszerrel 
dolgozik. Ezért, ha Ön már elkészített egy bevallást, mindenképpen gyűjtesse újra a programmal a szükséges ada-
tokat! Ehhez elég, ha a részleges legyűjtést indítja el, amely újragyűjti a 447. sor értékét valamint (ahogy azt a program 
14.35-ös változatánál már jeleztük) az eszközök amortizációját. 
 
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a 0753-17 lapon a 23…25 sorokban negatív érték nem szerepelhet, ugyanakkor a 
25. sor értéke a 23. és 24. sor értékének összege. Ez igen különös eredményeket adhat olyan vállalkozások esetén, ahol az 
egyik félév nyereséges, a másik viszont veszteséges volt (a veszteség eltüntetésével a 25. sor adata „meghamisítódik”). 
Mivel az ABEV program nem fogad be ezen mezőkbe negatív értékeket, ezért kénytelenek vagyunk továbbra is kinullázni 
a negatív mezőket. Ha az ABEV program készítői február 15-ig módosítanak ezen a restrikción, készek vagyunk azonnal 
korrigálni az egyszeres könyvviteli program számítási algoritmusát. 
 
 
FIGYELEM! Jelen levelünk csak a 14.35-ös verziószámú programhoz tartozó levéllel együtt 
értelmezhető. Kérjük, ha azt még nem olvasta el, a bevallások elkészítése előtt mindenképpen 
tanulmányozza át! 
 
 
A levélhez tartozó egyszeres könyvviteli program telepítését a korábbiaknak megfelelően kell elvégezni: 
 

1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetőek programjaink: a telepíteni kívánt program hivatkozására kattintva, 
engedélyezni kell a program futtatását. Ha floppyról szeretné telepíteni programjainkat, internetes honlapunkon a 
floppys hivatkozásra kattintva automatikusan elindul a telepítő program floppyra írása (Önnek csak az üres floppy 
lemezt kell a számítógépbe helyeznie). A lemez megírása után azt be kell tenni a megfelelő floppy meghajtóba, és ki 
kell adni az A:INSTALL vagy a B:INSTALL parancsot; pl.:  A:INSTALL  [Enter].  Természetesen az AMICUS In-
dítópultból 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 továbbra is jó munkát kívánunk! 
 
 
Budapest, 2008. február 6. 
 
     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 0753 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 

 M29/2007 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 0753 (vállalkozói lapok) adatexportja nyomtatványkitöltőnek 
Kategória 1 2-5 6-10 11-20 21-30 Korlátlan
Árak (Ft) 1.400,- 2.000,- 3.200,- 4.000,- 5.200,- 6.400,- 

 


