
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer egyszeres könyvviteli prog-
ramjának 2008. évi 15.12-es verziószámú, javított változatát. 
 
Figyelem! Fordított ÁFÁ-s értékesítések esetén a 15.11 verziószámú program ÁFA analitikája nem jól 
kezelte a 45. napon belül kiegyenlített bizonylatokat. A hibát javítottuk. 
Azok a fordított ÁFÁ-s vevői bizonylatok, amelyeket 
 
• az aktuális ÁFA időszakban nem egyenlítettek ki, 
• de 45 napon belül részben vagy egészben rendeztek, 
• és a 45. nap a következő ÁFA bevallási időszakra esett, 
 
nem jól szerepeltek a bevallás 4. sorában – a kiegyenlítés összege ugyanis átcsúszott a kiegyenlítés idő-
szakára. Ha ilyen eset előállt, és a bevallást a 15.11-es program ÁFA analitikája alapján ellenőrzés 
nélkül nyújtották be, úgy ezen kiegyenlítések értékét a legközelebbi ÁFA bevallás 4. sorához kézzel 
hozzá kell majd adni (vagy a benyújtott bevallást kell helyesbíteni)! 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 15.11-es verziószámú program ÁFA analitikája alapján beadott ÁFA 
bevallások nem tartalmaznak ÁFA hiányt, ezért önrevízióra sincs szükség, mindössze az adólevonással 
járó adómentes belföldi értékesítés sorában (4. sor) lehet rossz érték. 
Az új (15.12-es) program a teljes összeget – függetlenül a kiegyenlítéstől – a kibocsátott számla időszaká-
ba gyűjti (vagyis a kiegyenlítés időszakába nem gyűjt semmit; ez indokolja az esetleges legközelebbi kézi 
módosítást). 
 
A kellemetlenségért szíves elnézést kérünk. 
 
A levélhez tartozó 15.12-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. 
 
 
Budapest, 2008. április 19. 
 
    Tisztelettel: 
 
 
         Landenberger Gábor 


