
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer egyszeres könyvviteli prog-
ramjának 2008. évi 15.10-es verziószámú változatát. A program az alábbi újdonságokat tartalmazza. 
 
Az Eredménykimutatás immáron megjeleníti a tárgyidőszaki különadó alapját is. A különadó alapját a 
program a tárgyidőszaki eredmény alapján képezi úgy, nem korrigál a korábbi évekről áthozott veszteség 
időarányos részével és a kapott támogatásokkal (242, 243 jogcímek). A különadó összege eddig is szere-
pelt a Köztartozás folyószámlán a kötelezettségek oszlopában. 
 
A program kezeli a fordított ÁFÁ-t. Ennek precíz rögzítéséhez: 
 
• Megjelent a bizonylatok fejében a Ford.ÁFA mező, amelyben be lehet állítani, hogy a bizonylatot 

normál vagy fordított ÁFÁ-s bizonylatként értelmezze-e a program. 
Figyelem! A program korábbi változataival felvitt bizonylatoknál ez az érték automatikusan Nem 
lesz. Ha a korábban felvitt bizonylatok között volt olyan, amely fordított ÁFÁ-s, akkor azoknál a bi-
zonylatoknál a Ford.ÁFA mező értékét kézzel Igen-re kell állítani. 
Fontos! A fordított ÁFÁ-s bizonylatokat – értelemszerűen – 0 vagy MT ÁFA típussal kell felvinni, 
akár értékesítésről, akár beszerzésről van szó. 
 

• Megjelent a 941 Fordított ÁFA felszámítása (vevő) új jogcím. Ezen a jogcímen keresztül lehet felrög-
zíteni a vevő által fizetendő ÁFA alapját és értékét. A jogcímhez tartozó képernyőn csak az ÁFA típu-
sát (20%) és összegét kell megadni, az ÁFA alapját a program automatikusan képezi. Az így felrögzí-
tett bizonylat fejében a Ford.ÁFA mező értéke lényegtelen, ugyanakkor mivel az ilyen bizonylatok tu-
lajdonképpen nem valós, fordított ÁFÁ-s bizonylatok, hanem csak technikai szerepük van, ezért a 
Ford.ÁFA mezőt célszerű Nem-en hagyni. 

 
• A fordított ÁFA felszámítása mellett vevő esetén szükség van annak levonására is. Ezt teszik lehetővé 

az újonnan megjelent 
 

932 Fordított ÁFA levonás - anyag,áru 
933 Fordított ÁFA levonás - egyéb ktg. 
934 Fordított ÁFA levonás - beruházás jogcímek. 

 
A megkülönböztetésnek igazából akkor van jelentősége, ha az ÁFA nem vonható le teljes mértékben. 
Ekkor az egyes jogcímek a naplófőkönyv illetve pénztárkönyv megfelelő oszlopaiba könyvelik a le 
nem vonható ÁFÁ-t. Megjegyezzük, hogy a le nem vonható ÁFA analitikusan nem adódik hozzá az őt 
megalapozó jogcímre (pl. szolgáltatás igénybevételére) könyvelt összegekhez, így nem is jelenik meg 
sem a Jogcím összesítő listán, sem a Jogcím analitikában, hanem általános költségként csökkenti az 
eredményt (beruházás esetén be nem számító kiadásként jelenik meg). Ebből következően, ha az év 
végi adóbevallás egyes költségeket külön is kérni fog, a program a le nem vonható ÁFA nélküli (net-
tó) összeget fogja csak ezen költségekhez legyűjteni, a le nem vonható ÁFA pedig a „Tárgyévben fel-
merült minden egyéb költség” soron fog szerepelni. Hasonlóan a 941 Fordított ÁFA felszámítása (ve-
vő) jogcímnél említettekhez, a Fordított ÁFA levonás jogcímek alkalmazásánál sem kell átállítani a 
bizonylat fejében a Ford.ÁFA értéket Igen-re. 

 
Fordított ÁFÁ-s ügylet esetén – a fentiek figyelembe vétele mellett – szállító esetén kizárólag az értékesí-
tés bizonylatát kell lekönyvelni fordított ÁFÁ-s bizonylatként. Vevőnél fordított ÁFÁ-s bizonylattal le 
kell könyvelni a beszerzést, majd technikai bizonylatokon le kell könyvelni a felszámított ÁFÁ-t és a le-
vonható ÁFÁ-t (vagyis a beszerzés lekönyvelése 3 bizonylatot igényel). 
 
A fordított ÁFA megjelent az ÁFA analitikában illetve az expressz ÁFA analitikában is. A vevőnél fel-
számított fordított ÁFA az értékesítések között szerepel, hiszen a vevőnél növeli a fizetendő ÁFA össze-
gét. Szállító esetén a fordított ÁFA szintén az értékesítések között található, de természetesen ÁFA érték 
nélkül. 



 
A levélhez tartozó 15.10-es verziószámú egyszeres könyvviteli program telepítését a korábbiaknak megfe-
lelően kell elvégezni: 
 

1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetőek programjaink: a telepíteni kívánt program hivatko-
zására kattintva, engedélyezni kell a program futtatását. Ha floppyról szeretné telepíteni programjain-
kat, 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 Indítópultból a telepí-
tés 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. 

 
 

Amennyiben a telepítéssel vagy a program használatával kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, 
kérje segítségünket a Soft-Art forródróton. 
 
 
A program használatához jó munkát kívánunk! 
 
 
Budapest, 2008. április 12. 
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         Landenberger Gábor 


