
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer vállalkozói bérszámfejtő programjának 
26.20-as számú változatát. Mielőtt elkezdené használni az új programot, mindenképpen olvassa el jelen tájé-
koztatónkat! 
 
A program az alábbi módosításokat tartalmazza: 
 

1. A 2020. július 1. életbe lépett törvényi változásoknak megfelelően a programban megjelent a 18,5%-os 
mértékű társadalombiztosítási járulék kezelése. A számfejtések fejében a Nyugdíjjárulék (10%) mezővel 
egy képernyőn található az új járulék. A járulékot a program 2020. júliustól – a nyugdíjas foglalkozta-
tottakat és a vállalkozókat leszámítva – minden jogviszonyra számolja. 

2. A törvénymódosításnak megfelelően a program 15,5% szociális hozzájárulási adót számol a 2020. júliu-
si vagy azt követő számfejtések esetén. 

3. A családi járulékkedvezményt 2020. júliustól a program a társadalombiztosítási járulékból érvényesíti. 
4. Vállalkozók esetén a társadalombiztosítási járulékot a kifizetett tárgyhavi jövedelem, de legalább a min-

denkor érvényes minimálbér figyelembe vételével számolja a program, tehát nem alkalmazza a legalább 
a minimálbér 150%-át kitevő járulékalapot. 

5. Fontos! A Nyitás - Jogcímek karbantartása menüpontban nem kell átállítani a járulék mértékeket. En-
nek megfelelően csak akkor számol helyesen a program, ha a Szoc.hozzáj.adó (17,5%) mértéke mező-
ben 17,5% szerepel. A Nyugdíjjárulék (10%) mértéke és az Eg.bizt.járulék (4+3% !) mértéke mezőben is 
a 2020. június 30-án érvényes mértékeknek kell szerepelniük. A változatlan beállítások biztosítják azt, 
hogy a program a 2020. július előtti időszakra továbbra is jól számoljon. 

6. 2020. júliustól a program a 2008M lapok között megjelent 2008M-09-02 lap 620…623. illetve 626, 
627, 629, 630 sorainak ad át adatot, a 2008M-09 lapnak nem. 

 
Fontos! A programban jelentős változások történtek, ezért az új változattal készült számfejtéseket és az 
exportokat a szokásosnál alaposabban érdemes ellenőrizni! 
 
Figyelem! A 2008-as bevallás elküldése előtt mindenképpen ellenőrizze le a NAV ÁNYK programjában az 
elkészített bevallást! 
 
 
A levélhez tartozó 26.20-as verziószámú bérszámfejtő program telepítését a korábbiaknak megfelelően kell elvé-
gezni: 
 

1. Internetes honlapunkról közvetlenül telepíthetőek 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 telepítő program floppyra írása (Ön-
nek csak az üres floppy lemezt kell a számítógépbe helyeznie). A lemez megírása után azt be kell tenni a 
megfelelő 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 elvégezhető 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. augusztus 8. 
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