
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszámfejtı programjának 
26.10-es számú változatát, amely tartalmazza a 2008 bevallás 2008M lapjához tartozó legyőjtı és exportáló 
modult. Mielıtt nekilátna a bevallás elkészítésének, mindenképpen olvassa el jelen tájékoztatónkat! 
 
A bérszámfejtı programban használt jogcímeket célszerő átnézni a 2008-as bevallás elkészítése elıtt, mert a 2...5 
kezdető jogcímeknél pontosan be kell állítani, hogy az adott jogcímre vonatkozó kifizetés adóköteles-e vagy sem 
és a járulék mértékeknek is pontosaknak kell lenniük. 
Figyelem! A 2019. évrıl átnyitott vállalkozások jogcímei – értelemszerően – a tavalyi járulékmértékekkel nyíltak 
át. A járulékmértékek esetleges változásait szükség szerint át kell vezetni a jogcímeken! Ha ezeket a beállításokat 
eddig nem végezte el, akkor most sürgısen pótolni kell a mulasztást. Ezek a jogcímek ugyanis gyárilag nincsenek 
beállítva (illetve adó- és járulékmentesre vannak állítva), az adó- illetve járulékmentes jogcímekre számfejtett 
tételeket pedig a program egyáltalán nem győjti be a 2008M bevallásba. Ezzel kapcsolatban kérjük, olvassa el a 
program 26.00-ás változatához kiadott útmutatónkat is! 
 
Számfejtések felvitele során a program bizonyos adatokat az adott személy személyi adataiból nyer, és azokat a 
számfejtésben is rögzíti. Ha egy-egy ilyen adat rosszul volt megadva a számfejtés felvitelekor, azon nem segít, ha 
a személyi adatoknál megtörténik a javítás, mert a program a továbbiakban már az adott számfejtésben tárolt 
adatból dolgozik. Ilyen esetben sajnos – mivel ezek az adatok a számfejtésben utólag nem módosíthatóak – a 
számfejtést törölni kell, és újból fel kell rögzíteni. Emiatt érdemes átnézni a havi bevallásban szereplı számfejté-
seket, hogy az ilyen jellegő hibák ne okozzanak kellemetlenséget a bevallások elkészítésekor. 
 
Számfejtések – de különösen a havi bevallás – elkészítése elıtt célszerő belépni az adott személy naptári adatai-
hoz (a naptár a személyi adatok képernyın nyomott F3-ra jelenik meg), és ott precízen beállítani az egyes napok 
típusait. Ne felejtse, hogy az adatok beállítása után háromszor kell F9-et nyomni a rögzítéshez (ennyi képernyı 
adatát kell nyugtázni)! Alkalmazottak esetén a 111 - Idıbér jogcímő tétel rögzítése során is be lehet állítani a 
naptári adatokat, náluk nincs szükség az elızı mőveletre. 
 
A 2008M bevallási lap legyőjtı és exportáló modulja a Bérszámfejtés—Adatszolgáltatási listák—2008 havi be-
vallás M-lap menüponton keresztül érhetı el. A legyőjtött adatok nem teljes körőek (maga a bérszámfejtı prog-
ram sem az), ezért a NAV ÁNYK (általános nyomtatványkitöltı) programban azokat ellenırizni szükséges! A 
program a 2008M-04, 2008M-05, 2008M-07, 2008M-08, 2008M-09 és 2008M-11 lapokhoz ad át adatokat. A 
2008M-06 laphoz (családi kedvezményre vonatkozó adatok és az eltartottak adatai) a program következı válto-
zata fog tudni adatot szolgáltatni, csakúgy mint a 2008M-04 lapon az elsı házasok kedvezményét tartalmazó 
sorokhoz. A bevallás modullal kapcsolatban az alábbiakat kell kiemelnünk: 
 
1. A modul használatának megkezdése elıtt a 2008-as bevallás kitöltési útmutatóját alaposan tanulmá-

nyozza át! Az útmutatóban foglaltakat ismertnek tételezzük fel. 
 
2. Ha egy személy állomány besorolása (jogviszonya) hó közben változott, emiatt új személy(eke)t kellett fel-

venni. A 2008M bevallási laphoz a program az azonos adóazonosító jelő jogviszonyokat összevezeti. Fi-
gyelni kell azonban arra, hogy az egyes jogviszonyokban megadott adatok ne legyenek egymással el-
lentmondásban (pl. önálló tevékenységbıl származó jövedelmek számítási módja)! Az összevezetés miatt 
az adott személy jogviszonyai közül a szőrıparaméter képernyın elég csak az egyiket kiválasztani, és arra 
elvégezni a legyőjtést valamint az adatexportálást, a többi jogviszonyra nem szabad újabb 2008-ast készí-
teni! 

 
3. Amennyiben a 301., 302., 305., 306. sorok valamelyikében adat szerepel, akkor mindenképpen javasolt 

átnézni az A oszlopban található kódot. 
 
4. A program a legyőjtés során egy hónapra legfeljebb 10 biztosításban töltött idıszakot képes kezelni, a tize-

dik utáni idıszakokat összevonja. Ha egy személynek ennél több idıszaka adódna (pl. többféle megbízási 
szerzıdést is köt; állománycsoport: EG – Egyéb jogviszony), akkor az ilyen adatokat közvetlenül a NAV 
ÁNYK programba kell rögzíteni.  



Fontos! Ha a megbízási szerzıdés például 20 napra szól, akkor ezt a 20 napos idıszakot a személy naptári 
adatainál M – Munkanapnak kell beállítani. Ha a 20 napos idıszak nem folyamatos, akkor a munkanapok kö-
zötti napokat P – Pihenınapként vagy N – Fizetés nélküli szabadságként kell kezelni. Ilyen esetben viszont 
nem szabad beállítani E – Egyéb nem fizetett típust, mert azt a program az adott jogviszony megszakadása-
ként értékeli, és a következı munkanaptól új biztosításban töltött idıszakot nyit. 

 
5. A program – a biztosításban töltött idıszakhoz hasonlóan – a biztosítás szünetelése idıszakokból, a munka-

körökbıl, a rész- és teljes munkaidıs foglalkoztatás idıszakaiból is havonta legfeljebb tizet tud kezelni, a to-
vábbiakat összevonja. 

 
6. Megbízás esetén akkor veszi a program járulékkötelesnek a jövedelmet, ha Ön a számfejtési jogcímben a 

járulék mértékeket megadta (nullától eltérı értékőeknek). Ha a tárgyhavi kifizetéseknél a kifizetı nem kíván-
ja elérni a minimálbér 30%-át (hogy azok után ne kelljen járulékot fizetni), akkor a 391-es vagy egyéb, pa-
raméterezésre alkalmas jogcím használatát javasoljuk (szükség szerinti alábontással) úgy, hogy a jogcímben 
a járulékok mértéke nulla. 
Figyelem! Ilyen foglalkoztatási típusok esetén a számfejtések tételeiben megadandó dátumtartományoknak 
precízen egyezniük kell a személy naptári adatainál beállított napok tartományaival! Ellenkezı esetben a le-
győjtés rosszul fog mőködni. 

 
7. A program nyugdíjas (kiegészítı tevékenységet folytató) tagi jogviszony és egyéb (pl. megbízási) jogvi-

szony esetén nem adja át a családi járulékkedvezménnyel kapcsolatos adatokat az ÁNYK program-
nak! Mivel a törvény nem rendelkezik arról, hogy több, párhuzamosan futó jogviszony esetén a családi járu-
lékkedvezményt hogyan kell megosztani az egyes jogviszonyok között (emiatt a családi járulékkedvezmény 
– nevétıl eltérıen – lényegében inkább kiterjesztett adókedvezmény, és nem valódi járulékkedvezmény), 
ezért a bérszámfejtı program a 2008M-09 lap elsı jogviszonyához halmozza a családi járulékkedvez-
mény adatokat! Szükség esetén az egyes jogviszonyok között kézzel kell megosztani a családi járulékked-
vezménnyel kapcsolatos adatokat. 

 
8. A program feltételezi, hogy a járulékalapokból kiszámolható egyéni járulékokat a vállalkozó le is vonta. 

Ellenkezı esetben kézzel kell korrigálni a levont járulékokra vonatkozó sorok tartalmát. 
 
9. A program a 2008M-08 és a 2008M-09 lapokon található alkalmazás minısége rovathoz átadja az elsı mezı 

értékét (de csak annyit, hogy 8-nyugdíjas / 0-nem nyugdíjas), a második mezı értékét pedig akkor, ha a 
programban beállított jogviszony egyértelmően megfeleltethetı a NAV ÁNYK program által kezelt vala-
mely jogviszonnyal. A jogviszony kezdetét jelzı 6 karakteres mezıt minden esetben a – programban az adott 
személy személyi adatainál – megadott Jogviszony kezdete mezı értékébıl képezi. 
Fontos! A program nyugdíjas személy esetén mindig 8-cal jelöli a nyugdíjas foglalkoztatás tényét, ezért 
azon személyeknél, akik nem a közönséges öregségi nyugdíjban részesülnek vagy valamilyen járadékot, elı-
rehozott nyugdíjat kapnak, a kódot kézzel kell átállítani. Fontos továbbá, hogy egy adott jogviszony sor-
számának 2009-tıl kezdve – akár éveken keresztül is! – állandónak kell lennie. Emiatt azon személyeknél, 
akik több jogviszonnyal is rendelkeznek, fokozott figyelemmel kell eljárni! 

 
10. A 2008M-09 lapon található 576. sorba akkor sem győjt adatot a program, ha egyébként nyugdíjasnak fizet 

ki a vállalkozás nyugdíjjárulék alapját képezı jövedelmet, ugyanis nem áll rendelkezésre adat arról, hogy 
milyen nyugdíjat kap az illetı. Ezért, ha az alkalmazás minısége rovat elsı mezıjében 1..7-es vagy 9..10-es 
értéket kell szerepeltetni, azt minden esetben kézzel kell beállítani (ld. 8. pontot), és ezzel együtt az 574. és 
575. sorok értékét kézzel kell átírni az 576. sorba. 

 
11. A 2008M bevallási laphoz legyőjtött adatokat célszerő összevetni az évközi kimutatások adataival. Különö-

sen igaz ez azoknál a személyeknél, akiknél valamiért a számfejtés fejében a járulékokat kézzel módosítani 
kellett, illetve azoknál, ahol a járulékok meghatározása nem csak a kifizetett jövedelem alapján történt, ha-
nem például a kötelezıen elıírt minimális járulékalapok figyelembe vételével. 

 
 
Az exportált adatok az AMIBER.220 \ EXPORT \ 2008 \ <adott hónap> \ <cég adószáma> könyvtárban találha-
tók úgy, hogy a magánszemély adatait tartalmazó fájl neve: <magánszemély adóazonosító jelének elsı nyolc 
karaktere> + .imp. 
Például: AMIBER.220 \ EXPORT \ 2008 \ 01_ho \ 12345678.901 \ 87654321.imp. A NAV ÁNYK programjába 
ezeket az állományokat kell beimportálni. 



 
A NAV általános nyomtatványkitöltı programjában (ÁNYK) az importálás menete, az adatok kezelésének és 
ellenırzésének módja nem változott a tavalyi évhez képest, ezért azt külön nem ismertetjük. 
 
Figyelem! A bevallás elküldése elıtt mindenképpen ellenırizze le a NAV ÁNYK programjában az elkészí-
tett bevallást! 
 
A bérszámfejtı program Nyitás—Cég saját adatai menüpontjában megjelenı képernyın megadható, hogy a vál-
lalkozás alkalmaz-e kedvezményes adózási módot. KIVA választása esetén a program nem számol szociális 
hozzájárulási adót. 
 
 
A levélhez tartozó 26.10-es 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, 2020. február 9. 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
         Landenberger Gábor 
 


