
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszámfejtı programjának 
25.20-as számú változatát, amely kezeli a 2019. július 1-tıl érvényes 17,5%-os mértékő szociális hozzájárulási 
adót. 
  
A bérszámfejtı programmal elkészíthetı listákon a szociális hozzájárulási adó megnevezésében sok helyen az 
adómérték is fel van tüntetve. Jelen programváltozattól kezdve ez a feltüntetett mérték egységesen 17,5%. Ez 
független attól, hogy a listát mely idıszakra kérik le. Ugyanakkor a program 2019. júniusig 19,5%-os, onnan 
kezdve pedig 17,5%-os adómértékkel számol. 
 
Azoknál a jogcímeknél, ahol ez lehetséges (a 2...5-tel kezdıdı jogcímkódok legtöbbjénél), a szociális hozzájáru-
lási adó mértékét kézzel át kell állítani a 19,5%-os mértékrıl 17,5%-ra. Ha késıbb szükség lesz olyan számfejtés 
elkészítésére, amelynél még a 19,5%-os mértékkel kell számolni, akkor az adott számfejtés elıtt ideiglenesen 
vissza kell állítani a használni kívánt jogcímben a szociális hozzájárulási adó mértékét 19,5%-ra, majd a számfej-
tés elkészültét követıen ismét 17,5%-ra kell állítani a mértéket. 
 
A személyi adatoknál rögzíthetı egyes szociális hozzájárulási adó kedvezményeknél, amelyeknél beállítható a 
kedvezmény mértéke, a kedvezmény kódja nem változik (marad 19 és 97), de a program figyelembe veszi, hogy 
2019. július 1. elıtti vagy azt követı idıszakra készül-e a számfejtés, és ennek megfelelıen számolja az adóked-
vezményt. Itt tehát nincs szükség kézi átállításra. 
 
 
A levélhez tartozó 25.20-as 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. 
 
 
Budapest, 2019. július 29. 
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