
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer bérszámfejtı programjának 
2011. évi 17.08-as verziószámú változatát. A program az alábbi újdonságokat tartalmazza: 
 
1. A más, nem önálló tevékenységbıl származó jövedelmek (ide tartoznak pl. a tagi jövedelmek is) export-

ja hibás volt. A 1108M-04 lap 363 sorának d) oszlopába konstans nullát adott át a program. A hibát javí-
tottuk. 

2. A 1108-as export – egy apró hiba miatt – nem exportálta a 1108M-09 lap 542., 543. sorába kerülı ada-
tokat abban az esetben, ha valaki a TB. nyugdíjrendszerbe lépett vissza. A hibát javítottuk. 

3. Az egyéni számfejtılapon, a jövedelemkartonon és a bérfeladás listán is megjelent a 14%-os és a 27%-
os EHO, amelyet immáron exportál is a program a 1108M bevallás felé. 

4. Az egyéni számfejtılapon részletezve jelenik meg a levont SZJA, ha bármilyen adókedvezmény (adójó-
váírás, családi kedvezmény, súlyos fogyatékosság kedvezménye) igénybevételére sor került. Figyelem! 
A listán az SZJA a levonások között szerepel, ezért a számított SZJA (értelemszerően) negatív elıjellel, 
míg az adókedvezmények pozitívval szerepelnek. E számok eredıjeként jön ki a ténylegesen levont 
SZJA – természetesen negatív elıjellel, mint a kifizetendı összeget csökkentı tétel. 

 
Több ügyfelünk jelezte, hogy a program bizonyos jogcímeknél 9,5%-os nyugdíjjárulékkal számol 10% he-
lyett. Ahogy azt a 2011. február 11-én megjelent, a 17.05-ös verziószámú bérszámfejtı programhoz kiadott 
útmutatóban is jeleztük, az elızı évrıl átjövı vállalkozások kézzel állítható jogcímeinek beállításait át kell 
nézni, és a 9,5%-os járulékmértéket – szükség- és értelemszerően – át kell írni 10%-ra!  
 
A program következı változata – amely várhatóan még április közepéig megjelenik – tartalmazni fogja az ál-
láskeresési járadék és az álláskeresési segély megállapításához szükséges módosított, 2011. évi igazolólapot. 
 
A levélhez tartozó 17.08-as verziószámú bérszámfejtı program telepítését a korábbiaknak megfelelıen kell 
elvégezni: 
 

1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetıek programjaink: a telepíteni kívánt program hivatkozá-
sára kattintva, engedélyezni kell a program futtatását. Ha floppyról szeretné telepíteni programjainkat, 
internetes honlapunkon a floppys hivatkozásra kattintva automatikusan elindul a telepítı program flop-
pyra 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 paran-
csot; pl.:  A:INSTALL  [Enter].  Természetesen az AMICUS Indítópultból a floppys telepítés közvetle-
nül 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 jó munkát kívánunk! 
 
 
Budapest, 2011. április 7. 
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         Landenberger Gábor 


