
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 

Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS ügyviteli programrendszer egyszeres könyvviteli programjának 2013. 
évi 20.05-ös változatát. A program tartalmazza a NAV ÁNYK program 1365-ös nyomtatványt kitöltı csomagjához 
adatokat átadni képes export modult, illetve tartalmaz egy új listát, amely a 1365-ös nyomtatvány M lapjainak kitöltésé-
hez szolgál segítségül. 
 
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 adatai képernyın, majd az exportot követıen visz-
szaállíthatja azt az Önnek megfelelı formátumra. 
Figyelem! Szintén a Nyitás—Cég saját adatai képernyın állítható be, hogy a vállalkozás milyen gyakorisággal köteles 
ÁFA bevallást benyújtani. Ennek pontos beállítása elengedhetetlen feltétele a hibátlan bevallás elkészítésének. 
 
Az exportálást követıen az AMIKONYV.213\EXPORT\1365  könyvtárban a NAV által kiadott ÁNYK program számára 
alkalmas formátumban találhatók az exportált 1365 adatok. Az adatokat tartalmazó fájl neve MINDEN ESETBEN: 
<adószám els ı nyolc karaktere> + .IMP , pl. 12345678.IMP, teljes útvonal leírással pedig például: 
AMIKONYV.213\EXPORT\1365\12345678.IMP . A NAV nyomtatványkitöltı programjába ezt az állományt kell beim-
portálni a tavaly már megszokott módon (nem kell üres nyomtatványt nyitni, hanem az ÁNYK program Szerviz menü 
Egyedi importálás menüpontját elindítva importálhatóak az adatok). 
 
A 1365-ös nyomtatvány idén kibıvült a 2 millió forintot meghaladó összegő ÁFÁ-t tartalmazó ügyletek tételes bevallá-
sára szolgáló M lapokkal. Az AMICUS egyszeres könyvviteli program jelen verziója egyelıre nem ad át adatokat az M 
lapoknak, viszont az ÁFA analitika elkészítésekor – szükség szerint – létrejön egy segédlet, amely az M lapokra írandó 
adatokat tartalmazza. 
Figyelem! A partner nélkül felvitt bizonylatok nem szerepelnek ezen a listán, és a késıbb megjelenı export modul 
sem fogja átadni ezen bizonylatokat az ÁNYK programba!  
Fontos! Halasztott ÁFÁ-s bevételek esetén a 2 millió forint ÁFA összeget elérı bizonylatok az elsı kiegyenlítéshez 
vagy – ha az elıbb bekövetkezik – a halasztás lejártához kötıdı ÁFA bevallási idıszakban jelennek meg a listán (illetve 
a késıbbiekben az ÁNYK exportban). 
 
A levélhez tartozó 20.05-ös verziószámú egyszeres könyvviteli 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 automati-
kusan 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], illetve az AMICUS Indítópultból a telepítés közvetlenül is elvé-
gezhetı 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, 2013. február 18. 
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