
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer egyszeres könyvviteli prog-
ramjának 2012. évi 19.05-ös változatát. A program tartalmazza a NAV ÁNYK program 1265-ös nyomtat-
ványt kitöltı csomagjához adatokat átadni képes export modult. Módosult továbbá az EHO felvitelének 
módja, és megjelent a szociális hozzájárulási adó kezelésének lehetısége. 
 
Fontos! A NAV ÁNYK program nem dolgozza fel azokat az import állományokat, amelyekben a közterület 
jellege nem az ÁNYK programba elıre betáplált típusok egyike (pl. nem fogadja el az „utca” helyett az 
„u.” rövidítést ). Ha Ön mégis ilyen, az ÁNYK programban nem szereplı elnevezést használ, javasoljuk, 
hogy az exportálás elıtt módosítsa vagy törölje a közterület jellegét és a házszámot a Nyitás—Cég saját ada-
tai képernyın, majd az exportot követıen visszaállíthatja azt az Önnek megfelelı formátumra. 
Figyelem! Szintén a Nyitás—Cég saját adatai képernyın állítható be, hogy a vállalkozás milyen gyakoriság-
gal köteles ÁFA bevallást benyújtani. Ennek pontos beállítása elengedhetetlen feltétele a hibátlan bevallás 
elkészítésének. 
 
Az exportálást követıen az AMIKONYV.212\EXPORT\1265  könyvtárban a NAV által kiadott ÁNYK prog-
ram számára alkalmas formátumban találhatók az exportált 1265 adatok. Az adatokat tartalmazó fájl neve 
MINDEN ESETBEN: <adószám els ı nyolc karaktere> + .IMP , pl. 12345678.IMP, teljes útvonal leírással 
pedig pl. AMIKONYV.212\EXPORT\1265\12345678.IMP . A NAV nyomtatványkitöltı programjába ezt az 
állományt kell beimportálni a tavaly már megszokott módon (nem kell üres nyomtatványt nyitni, hanem az 
ÁNYK program Szerviz menü Egyedi importálás menüpontját elindítva importálhatóak az adatok). 
 
Megszőnt a tételes és a százalékos EHO megkülönböztetése, ehelyett megjelent a kifizetıt terhelı EHO és a 
magánszemélytıl levont EHO. A 411 – Bérfeladás  jogcímő bizonylatoknál a kifizetıi EHO megörökölte a 
korábbi tételes EHO értékét, a 421 – Jövedelmek járulékainak befizetése  jogcímő bizonylatoknál a kifize-
tıi EHO az eddigi összes EHO értékét kapta. A nyitó adatoknál az eddigi egyetlen EHO összeget szintén a 
kifizetıi EHO örökölte meg. 
Figyelem! A program 19.00-ás változatával felvitt EHO összegeket a fentiek szerint át kell vizsgálni! 
A levont EHO – mivel új adatfelviteli lehetıségként jelent meg – minden esetben 0 Ft értékkel szerepel. 
 
A programban megjelent a szociális hozzájárulási adó felvitelének lehetısége, ezzel együtt a listákon is 
szerepel az új adónem. 
 
A levélhez tartozó 19.05-ös verziószámú egyszeres könyvviteli program telepítését a korábbiaknak megfele-
lıen 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 floppyra írása (Önnek csak az üres floppy lemezt kell a számí-
tógépbe 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], illetve az AMICUS Indí-
tópultból a telepítés közvetlenül is elvégezhetı az AMICUS ügyviteli programcsomag telepítése panel-
ben. 

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, 2012. február 20. 
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         Landenberger Gábor 


