
Tisztelt Ügyfelünk!

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli rendszer egyszeres könyvviteli programjának
16.10-es változatát. A program az alábbi újításokat tartalmazza:

1. A megváltozott ÁFA törvény értelmében megjelent a 25%-os és a 18%-os ÁFA kulcs. Az arányosítandó és
a nem levonható ÁFA jelzésére szolgáló ÁFA típusok az alábbiak:

• A2 – arányosítandó 25%-os
• A3 – arányosítandó 18%-os
• A1 – arányosítandó 20%-os (nem változott)
• A5 – arányosítandó 5%-os (nem változott)
• N2 – nem levonható 25%-os
• N3 – nem levonható 18%-os
• N1 – nem levonható 20%-os (nem változott)
• A5 – nem levonható 5%-os (nem változott)

2. Az ÁFA analitika összesítést aktualizáltuk az új ÁFA típusoknak megfelelıen. Mivel a jogalkotó nem épí-
tette bele az új ÁFA törvénybe a bolti különleges ÁFÁ-t – bár megítélésünk szerint indokolt lett volna,
különösen a 18%-os ÁFA kulcs alá tartozó élelmiszerek bizonytalan besorolása miatt –, ezért az ÁFA ana-
litika sem tartalmazza azt. A bizonylatoknál ugyanakkor továbbra is mód van a bolti különleges ÁFA meg-
adására; erre a korábbi bizonylatok miatt van szükség.

3. A 0965-ös bevallás új változata egyelıre még nem jelent meg, ezért a program nem készít ÁFA bevallást,
és nem is exportálja az ÁFA bevallási adatokat, ha az ÁFA analitikát olyan idıszakra készítik el, amely jú-
nius 30-a utánra (is) vonatkozik.

A program következı változata várhatóan augusztus elején jelenik meg; remélhetıleg akkorra már elkészül az
új ÁFA bevallás.

A levélhez tartozó egyszeres könyvviteli program telepítését a korábbiaknak megfelelıen kell elvégezni:

1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetıek 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 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.

A program használatához továbbra is jó munkát kívánunk!
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