
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszámfejtı programjának 
19.15-ös számú változatát, amely tartalmazza a 1308 bevallás 1308M-12 lapján feltüntetendı, a szociális hozzá-
járulási adóból igénybe vehetı kedvezmények exportját. 
 
Figyelem! Az export modul – technikai okok miatt – egyelıre nem adja át a 1308M-11 lapon feltüntetendı, 
szociális hozzájárulási adóból igénybe vehetı (START, Karrier-híd, nettó fizetés megırzéséhez kötıdı) ked-
vezményeket. Ennek megfelelıen, ha egy adott személy adott jogviszonyához kapcsolódik ilyen kedvezmény, 
akkor a szociális hozzájárulási adó 1308M-05 lap 445. sorában feltüntetett alapját és a 446. sorban feltüntetett 
összegét annyival kell csökkenteni, amennyi a 1308M-11-es lapra átkerül. Ld. még a 1308-as bevalláshoz kiadott 
útmutató 96. oldalán található magyarázatot! 
 
Fontos! A program kizárólag AL - Alkalmazott, TG – tag (társas váll) és EV - Egyéni vállalkozó típusú jogvi-
szonyokhoz exportál szociális hozzájárulási adóból érvényesíthetı kedvezményt, az egyéb jogviszonyok esetén 
nem. Ezekben a rendkívül ritka esetekben továbbra is kézzel kell korrigálni a szociális hozzájárulási adó 1308M-
05 lap 445. sorában feltüntetett alapját és a 446. sorban feltüntetett összegét. 
 
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehetı egyes kedvezmények-
kel kapcsolatos beállításokat (Nyitás — Személyi adatok menüpontban az egyes személyek adatainak második 
képernyıjén) alaposan át kell vizsgálni, mert csak azokat a kedvezményeket exportálja a program, amelyekhez 
nem tartozik önellentmondásos beállítás! 
 
Figyelem! A bevallás elküldése elıtt mindenképpen ellenırizze le a NAV ÁNYK programjában az elkészí-
tett bevallást! 
 
A levélhez tartozó 19.15-ös verziószámú bérszámfejtı program telepítését a korábbiaknak megfelelıen kell elvé-
gezni: 
 

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 (Ön-
nek 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 
segítségünket a Soft-Art forródróton. 
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