
Tisztelt Ügyfelünk!

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszám-
fejtı programjának 15.20-as számú változatát. A program az alábbi újdonságokat tartalmazza:

1. Az egyéni számfejtılap immáron nem tartalmazza azokat a személyeket, akiknek jogvi-
szonya a számfejtılap szőrıképernyıjén megadott idıszak elıtt megszőnt.

2. A jogszabályi változásoknak megfelelıen megjelent a programban a 1,5%-os TB járulék
(foglalkoztató természetbeni egészségbiztosítási járuléka), az 1%-os munkaadói járulék és
a 2,5%-os vállalkozói járulék. A számfejtések fejében (F4-gyel elérhetı funkció) a koráb-
bi, magasabb mértékő járulékok helyét vették át az új mértékek, míg a minimálbér duplája
fölött belépı magasabb járulékok új sorokat kaptak. Az elsı félévi számfejtések fejében a
július 1-tıl alkalmazható alacsonyabb kulcsoknak megfelelı sorokban találhatóak az egyes
(korábbi kulcsoknak megfelelı) járulékok. Ez nem hiba, a képernyık egységes kezelése
indokolja ezt a megoldást – a listákon természetesen a megfelelı mértékek szerepelnek
(kivéve az alábbi pontban írt esetet).

3. Ha a programmal olyan idıszakra készül kimutatás, amely érinti az elsı és a második fé-
lévet is, akkor a TB járulék korábbi 4,5%-os része (a foglalkoztató természetbeni egés-
zségbiztosítási járuléka) a TB járulék 1,5% feliratú sorban jelenik meg – természetesen
még a korábbi, 4,5%-os mértéknek megfelelı összeggel. Ugyanígy alakul a munkaadói já-
rulék (a korábbi 3%-os mértéknek megfelelı összeg az 1%-os sorban szerepel) és a vállal-
kozói járulék is (a korábbi 4%-os mértéknek megfelelı összeg a 2,5%-os sorban szerepel).
Ha a kimutatás csak az elsı vagy csak a második félévet érinti, akkor a fentiektıl eltérıen
minden összeg mellett a megfelelı mérték szerepel.

4. A program a júliusi kifizetéseknél immáron az új adótáblával számol. Mivel az új adótábla
alkalmazása miatt az elsı félévi adóelılegek visszamenıleg csökkenhetnek (ha az elsı
félévben a magánszemély jövedelme meghaladta az 1 700 000 forintot), elképzelhetı,
hogy a második félévi számfejtések adóelılegeibıl le kell vonni a korábbi túlvonást. Erre
az év végéig van mód (a fennmaradó túlvonást a 0953-as bevallásban lehet majd
érvényesíteni). A túlvonás visszavonására megjelent a programban a számfejtések fejében
az adókedvezmények között az Adótábla különbözet kedv. feliratú sor, amelybe a
visszavonandó összeg(ek) írható(k). Az adótáblák közötti különbözet kezelését a 2009. évi
XXXV. tv. 61. § (6) bek. tárgyalja.

5. A program a Start kártyás foglalkoztatottak esetén júliustól az új, csökkentett
járulékmértékeket alkalmazza.

6. A 2009. évi XXXV. tv. 65. § szerint az új járulékmértékeket a július 1. után megszerzett
jövedelmekre kell alkalmazni. Ha egy korábbi (július 1. elıtti) idıszakra vonatkozó
jövedelmet július 10-ig kifizettek, arra még a korábbi járulékmértékeket kell alkalmazni.
Ilyen esetben a számfejtés felvitelekor a Számfejtési idıszak mezıbe 7-nél kisebb érték
írandó.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyi adatoknál csak akkor kell a Minimum járulék érté-
ket I Igen-re állítani, ha a munkáltató a tárgyhónapban kevesebbet fizet a magánszemélynek,
mint a minimálbér kétszerese, viszont a minimálbér kétszerese után megfizeti a járulékokat.
Ilyen esetben egy hónapban csak egyetlen számfejtést szabad rögzíteni, különben a program
hibás számítási eredményt ad.



A program egyelıre nem készít 0908-as exportot a júliussal kezdıdı idıszakra. Amint
megjelenik a 0908-as bevallás végleges változata, a programon elvégezzük a szükséges
fejlesztéseket.

A levélhez tartozó 15.20-as 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. július 17.
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