
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
Levelünkhöz mellékelve megküldjük az AMICUS számviteli rendszer egyszeres könyvviteli programjának 
27.10-es számú változatát. Mielıtt elkezdené használni az új programot, mindenképpen olvassa el jelen tájé-
koztatónkat! 
 
A program az alábbi módosításokat tartalmazza: 
 

1. A 2020. július 1. után befogadott minden számláról adatot kell szolgáltatni a 2065 ÁFA bevallás 2065M 
kiegészítı lapjain. Mivel az adatszolgáltatásba bevont számlák immáron az összes bejövı számlát jelen-
tik, ezért a program immáron exportálja a bejövı ÁFÁ-s számlak releváns adatait a 2065M nyomtatvány 
számára. 

2. A programban eddig a bizonylatszám mezıbe csak legfeljebb 10 karakter hosszú bizonylatszámot lehe-
tett rögzíteni. Ez az új programváltozattal kiegészült további 15 karakterrel. Ugyanakkor – technikai 
okok miatt – ez nem azt jelenti, hogy a bizonylatszám mezı 25 karakter hosszúvá vált, hanem az eddigi 
10 karakteres mezı mellé bekerült egy 15 karakteres plusz mezı (a 10 karakteres mezıtıl közvetlenül 
jobbra), amelyben a 11. karaktertıl folytatható a bizonylatszám felvitele. Az ebbe a mezıbe beírt érté-
kek a 2065M lap exportjába bekerülnek, közvetlenül a 10 karakteres bizonylatszám után, tehát a 2065M 
lap egyként látja a két mezıbe beírt karaktereket. 

3. Az exportált adatok az AMIKONYV.220 \ EXPORT \ 2065 \ <adott hónap> \ <cég adószáma> könyv-
tárban találhatók úgy, hogy az adott kereskedelmi partner számláinak adatait tartalmazó fájl neve: <ke-
reskedelmi partner adószámának elsı nyolc karaktere> + .imp. Például: AMIKONYV.220 \ EXPORT \ 
2065 \ 07_ho \ 12345678.901 \ 87654321.imp. A NAV ÁNYK programjában megnyitott 2065-ös nyom-
tatványba ezeket az állományokat kell beimportálni. A NAV általános nyomtatványkitöltı programjában 
(ÁNYK) az importálás menete, az adatok kezelésének és ellenırzésének módja nem változott a korábbi-
akhoz képest, ezért azt külön nem ismertetjük. 

4. Fontos! A nem levonható ÁFÁ-t tartalmazó tételeket a program nem adja át a 2065M lap felé, mert 
ilyen esetben a 2065-ös nyomtatványon belül inkonzisztencia lépne fel a 2065A bevalláson elszámolt 
összegek és a 2065M lapokon található összegek között. 

5. Fontos! Adott elılegek elszámolása esetén a program – és az egyszeres könyvvitel – logikája szerint az 
elszámolás egy virtuális pénzvisszafizetést és egy teljes összegő végszámla rögzítését jelenti. Ebbıl kö-
vetkezıen a visszafizetés minden esetben egy külön, negatív összegő tétel, a végszámla pedig teljes ösz-
szegben jelenik meg a könyvelésben, nemcsak az elılegek és a végösszeg különbözeteként. A 2065M 
nyomtatványban a végszámla bevallásakor ugyanakkor csak a különbözetet kell feltüntetni, negatív ösz-
szeg pedig nem lehetséges. Ebbıl következıen ilyen esetekben a végszámla összegét kézzel módosítani 
szükséges a 2065M nyomtatványban a különbözet összegére, a virtuális pénzvisszafizetést tartalmazó 
sort pedig törölni kell a 2065M lapról. A 2065M lapon nem lehet kihagyás az egyes sorok között, ezért 
ha az elızıek szerint törölni kell a virtuális pénzvisszafizetést tartalmazó sort, annak a helyére célszerő 
az adott 2065M lap utolsó sorának adatát kézzel átírni. 

 
Fontos! A programban megjelent 2065M export igen jelentıs változást jelent, ezért az elkészült exportokat 
különös alapossággal kell ellenırizni (a 2065M lapokon szereplı tételeket össze kell vetni a tételes ÁFA 
analitikával, és szükség esetén a szállító- és az elszámolás analitikával)! 
 
Figyelem! A 2065-ös bevallás elküldése elıtt mindenképpen ellenırizze le a NAV ÁNYK programjában az 
elkészített bevallást! 
 



A levélhez tartozó 27.10-es 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 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. augusztus 14. 
 
 
     Tisztelettel: 
 
 
 
         Landenberger Gábor 


