
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer egyszeres 
könyvviteli programjának 17.20-as, bérszámfejtı programjának 16.20-as verziószámú válto-
zatát. A programok az alábbi újdonságokat tartalmazzák. 
 
Egyszeres könyvviteli program: 
 
1. A vállalkozói személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozók esetén a program a 

Köztartozás folyószámlán 19%-kal számolta az eredmény utáni SZJA-t. Az új program 
egységesen 10%-kal számol. Ha a könyvelt vállalkozás eredménye év elejétıl meghaladja 
az 500 millió forintot, akkor a számítást kézzel korrigálni szükséges. 

 
2. A 411 – Bérfeladás és a 421 – Jövedelmek járulékainak befizetése jogcímek felviteli 

képernyıjén megjelent az alkalmi foglalkoztatás utáni közteher rögzítésének lehetısége. 
Ezzel együtt a Köztartozás folyószámlán is szerepel ez a tétel, valamint a Jogcím analitika 
is kimutatja úgy a 411 – Bérfeladás mint a 421 – Jövedelmek járulékainak befizetése 
jogcímekre könyvelt ilyen jellegő összegeket. 

 
Bérszámfejtı program: 
 
1. A program kezeli a Tbj. (1997. évi LXXX.) törvény 2010. november 3-tól érvényes ren-

delkezései szerint alkalmazandó nyugdíjjárulék és magánnyugdíjpénztári tagdíj mértéke-
ket. A változások értelmében a 2010. októberi és az azt követı jövedelmekbıl – 
magánnyugdíjpénztári tag esetén is – 9,5% nyugdíjjárulékot és 0% magánnyugdíjpénztári 
tagdíjat kell levonni. 
Az elkészített listákon továbbra is jellemzıen „Nyugdíjjárulék (1,5%)” megnevezéssel sze-
repel a magánnyugdíjpénztári tagoktól levont nyugdíjjárulék. Ennek az az oka, hogy a 
„magánnyugdíjpénztári tag nyugdíjjáruléka” megnevezés túlságosan hosszú lenne, ugyan-
akkor az elkülöníthetıség miatt semmiképpen sem szerettük volna a magánnyugdíj-
pénztári tagok és az állami nyugdíjrendszer tagjainak járulékait egy sorban feltüntetni. A 
magánnyugdíjpénztári tagok járulékának mértéke azonban – a megnevezéstıl függetlenül 
– októbertıl természetesen 9,5%. 
 

2. A program korábbi változatával készített októberi számfejtéseket nem kell újból rögzíteni; 
elegendı a listákat ismét lekérni és kinyomtatni. 

 
3. A program jelenlegi változata az AbevJava program felé már átadja a megváltozott 1008-

as bevallás szerinti adatokat. Magánnyugdíjpénztári tagok esetén egyúttal 0-t tüntet fel a 
magánnyugdíjpénztári tagdíj sorában (570. sor). 

 
 
A levélhez tartozó egyszeres könyvviteli és 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 floppys telepítés köz-
vetlenül 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 programok használatához jó munkát kívánunk! 
 
 
Budapest, 2010. november 8. 
 
 
    Tisztelettel: 
 
 
 
         Landenberger Gábor 


