
Tisztelt Ügyfelünk!

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszám-
fejtı programjának 15.10-es számú változatát.

A bérszámfejtı programban elkészülı egyéni számfejtılapok immár tartalmazzák azokat a
kiegészítı adatokat, amelyeket az Adózás Rendjérıl Szóló Törvény 46. § (1) bekezdésének
2009. február 1-én életbe lépett változásai megkövetelnek. A módosult jogszabály szerint „a
munkáltató és a rendszeres kifizetést teljesítı kifizetı a bizonylaton feltünteti az elızı idı-
szakban teljesített kifizetést terhelı és általa megfizetett adó- és járulékkötelezettségek jog-
címenkénti összegét”.

A kötelezettség teljesítéséhez tudni kell az elızı havi adó- és járulékkötelezettségek cégszin-
ten összesített nagyságát, valamint azt, hogy ezekbıl a foglalkoztató mennyit fizetett meg a
tárgyhavi jövedelem kifizetéséig (illetve az egyéni számfejtılap kiállításáig).

A szükséges adatokat a Bérszámfejtés menü újonnan megjelent Adó és járulék befizetések
menüpontjában lehet megadni. A menüpontba belépve megjelenik egy kis legyőjtı képernyı,
amelyen meg lehet adni, hogy mely idıszak adatait kívánja a felhasználó megadni (a februári
jövedelmek február végi, március eleji számfejtésekor itt januárt – azaz az elızı hónapot –
kell kiválasztani). Megadható továbbá, hogy a kötelezettségeket legyőjtse-e a program vagy
azokat kézzel (a 0908-A bevallási lap alapján) kívánja a felhasználó felvinni. Mód van arra is,
hogy a program az egyes befizetések összegét automatikusan az egyes kötelezettségek össze-
gében határozza meg. Ez akkor jelent segítséget, ha a vállalkozás teljesen vagy legalább a kö-
telezettségek nagyobb részénél eleget tett fizetési kötelezettségének.

A legyőjtı ablakból F9-cel továbblépve megjelenik a kötelezettségeket és a befizetéseket ke-
zelı táblázat. A táblázat elsı oldalán az állam felé teljesítendı kötelezettségek, azok ezerre
kerekített értékei valamint a befizetések láthatók. Lefelé haladva a táblázatban a következı két
oldalon a magánnyugdíjpénztári kötelezettségek és befizetések láthatók. A PageDown és a
PageUp gombokkal át lehet lépni az elızı és a következı hónapok adataihoz is.

Figyelem! Az állam felé teljesítendı kötelezettségek ezer forintos kerekítése figyelembe veszi
az év elejétıl göngyölendı kerekítési eltéréseket is. Ez a funkció egyúttal alkalmas arra is,
hogy megmutassa, a 0908-A lapon az egyes befizetendı összegeket merre kell kerekíteni (lásd
a 0908-A lapon a +/-1 feliratú mezıket).

Fontos! A befizetések nem haladhatják meg a kötelezettségeket (ezerre kerekítve befizetendı
kötelezettségek esetén a kerekített összeget). Ha a vállalkozás korábbi elmaradást fizet be, azt
nem szabad tárgyhavi befizetésként rögzíteni, hanem azt – a FIFO elvet figyelembe véve – a
legkorábbi tartozás kiegyenlítésére kell fordítani. Ha a vállalkozásnak nincs elmaradása adott
adó- vagy járuléknemben, viszont túlfizeti azt, akkor a tárgyhavi befizetéshez továbbra is leg-
feljebb csak a tárgyhavi kötelezettség összegét szabad beírni, a többletet majd a következı
hónap(ok)nál lehet figyelembe venni.



A levélhez tartozó 15.10-es verziószámú bérszámfejtı program telepítését a korábbiaknak
megfelelıen kell elvégezni:

1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetıek programjaink: a telepíteni kívánt prog-
ram hivatkozására kattintva, engedélyezni kell a program futtatását. Ha floppyról szeretné
telepíteni programjainkat, internetes honlapunkon a floppys hivatkozásra kattintva auto-
matikusan elindul a telepítı program floppyra írása (Önnek csak az üres floppy lemezt kell
a számítógépbe helyeznie). A lemez megírása után azt be kell tenni a megfelelı 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
elvégezhetı 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, 2009. március 4.
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