
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszámfejtı programjának 17.31-es 
számú javított változatát, amely a 17.30-as változatban megjelent 11M30-as munkáltatói igazolásba bekerült hibát 
javítja.  
 
A bérszámfejtı program – a több mint egy évtizedes jogszabályi környezetnek megfelelıen – a családi kedvezményt 
adókedvezményként kezelte, és ez így maradt 2011-re is, bár 2011-ben a családi kedvezmény már adóalap csökkentı 
kedvezményként élt. Mivel az adóalap és az adó között egyszerő lineáris összefüggés állt fenn, ezért ez nem okozott 
problémát, a program a családi kedvezmény 16%-át állította be adókedvezményként. 
 
A program 17.30-as változatával megjelent 11M30-as igazolás 16. sorába az év közben figyelembe vett családi ked-
vezményt, mint adóalap csökkentı kedvezményt kell feltüntetni. Figyelmetlenség miatt ebbe a sorba – az elızıekben 
ismertetettek miatt – nem a tényleges családi kedvezményt, hanem annak csak 16%-át győjtötte a program. A 
hibát a 17.31-es verziószámú program kijavítja, az ezzel legyőjtött adatok már a valódi családi kedvezményt tartalmaz-
zák. 
 
A hibáért szíves elnézést kérünk. 
 
 
A levélhez tartozó 17.31-es verziószámú bérszámfejtı 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. 

 
Amennyiben a telepítéssel vagy a program használatával kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, kérje segítsé-
günket a Soft-Art forródróton. 
 
 
A program használatához továbbra is jó munkát kívánunk! 
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