
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli rendszer egyszeres könyvviteli programjának 15.30-as változatát. Mielőtt 
nekilátna 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. A programban a Könyvelés—Zárási műveletek—Záró készlet menüpontban megadhatók a vállalkozás év végi záró készletével 

kapcsolatos adatok. Amennyiben a záró készlet bizonyos tételei nincsenek kiegyenlítve, úgy azokat csak a ki nem egyenlített készle-
tek között szabad szerepeltetni. Az itt leírtak természetesen a nyitó készlet képernyőre is vonatkoznak. Figyelem! Az itt felvitt ada-
tokkal nyitja meg a 2009. évi egyszeres könyvviteli program a következő évet, illetve ezek az adatok szerepelnek majd a 0853-as 
bevallásban is, ezért célszerű a valós adatokat feltüntetni. Ha a végeges készlet adatok még nem állnak rendelkezésre, akkor termé-
szetesen érték nélkül is elvégezhető az átnyitás 2009-re. Ebben az esetben azonban nem lesz elég megadni a valós adatokat a 2008-as 
programban, hanem azokat egyúttal a 2009-es programban is fel kell majd rögzíteni. 

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

szempontok alapján. 
 
3. A Könyvelés—Zárási műveletek—Záró adatok előállítása menüpontba belépve a program automatikusan meghatározza a bank-

számlák és a pénztárak záró értékeit, elszámolja az eszközök éves amortizációját. Figyelem! A Záró adatok előállítása menüpont 
használata nem kötelező, de ajánlott! A 2009-es év automatikus nyitása ugyanis kizárólag akkor ad majd korrekt nyitó érté-
keket, ha a bankok-pénztárak záró egyenlegei valamint az eszköz nyilvántartó képernyőkön az éves amortizáció sorok a he-
lyes értékeket tartalmazzák! 

 
4. 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 (lásd a 3. 
pontot). Természetesen az egyes záró értékek kézzel bármikor módosíthatóak. 

 
5. 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 (lásd a 3. pontot). 

 
6. A Könyvelés—Információs listák—Bizonylatok listája menüpontban lekérhető ellenőrző lista immáron költséghely szűréssel is 

elkészíthető. 
 
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 le-
mez 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 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. 

 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyszeres könyvviteli program 2008. évi következő változata – amely tartalmazza az egyéni vállal-
kozók adóbevallásához tartozó modult – néhány nap múlva jelenik meg. 
 
A program használatához továbbra is jó munkát kívánunk! 
 
 
Budapest, 2009. január 31.  
 
     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 0853 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 

 M29/2008 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 0853 (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,- 

 


