A 2007. Éves Bevallási Nyomtatvány űrlap az Adobe Acrobat programmal készült,
fájlformátuma a szabványos PDF formátum.
Az űrlap megnyitható és kitölthető a díjmentesen letölthető Adobe Acrobat Reader
7.0-s, illetve újabb változataival. Az ékezetes magyar karakterek használata miatt az
Acrobat Reader magyar verziójának használata javasolt.
A díjmentes Acrobat Reader program letölthető a honlapunkról, a
www.nive.hu/Támogatás és Bevalláskezelés/Szakképzési hozzájárulás/Bevallások
menüpont alól.
A letöltés után a program a megfelelő számítógépre telepíthető.
Telepítés után nyitható meg a nyomtatvány űrlap.
Figyelem!
A díjmentes Acrobat Reader program a kitöltött űrlapot ki tudja nyomtatni, de nem
tudja elmenteni. A mentéshez az Acrobat Standard, vagy Professional változat
használata szükséges.

A 2007. évi űrlap kitöltése:
A program elindítása után a kitölteni kívánt űrlapot az Acrobattal meg kell nyitni. A
programmutató (kurzor) ráugrik az űrlap legelső mezőjére. A kurzor a kívánt mezőre
mozgatással és a mezőn egy kattintással kiválasztható. Így az űrlap bármely mezője az eredeti
sorrendtől függetlenül kiválasztható.
Javasolt a mezők folyamatos, az űrlapon elhelyezkedő sorrendben történő kitöltése.
A kitöltött mezőről a következő mezőre a „Tab” billentyű megnyomásával, vagy a kurzorral
történő kijelölésével és egérkattintással juthat.
Egyes mezőkbe - a kitöltött, illetve a bejelölt mezők szerint a program funkcióinak
megfelelően - nem tud adatot beírni, illetve a beírható adatok tartalma korlátozott. Ilyen
például az irányítószám, OKJ szám, adószám, bankszámlaszám stb. mezők, melyekbe csak a
megfelelő formátum szerint lehet írni, a mező jellegének megfelelően.
A 2007. évi űrlap nyomtatása:
Az űrlap egészében, vagy oldalanként, területenként – az Acrobat nyomtatási funkciójának
megfelelően – nyomtatható. A nyomtatáskor kerül rá az űrlapra a kitöltéskor még nem látható
vonalkód, mely digitálisan tartalmazza a beírt adatokat.
Ennek beolvasásával történik meg az adatok feldolgozása. Így a vonalkódban csak a
programmal kitöltött adatok jelentkeznek, tehát a kinyomtatott űrlapra később bármilyen
módon ráírt adatok nem kerülnek bele a vonalkódba.
A megfelelő vonalkód olvasáshoz szükséges a kód nyomatának tisztasága, megfelelő pontok
mérete, így a több példány szükségessége miatt kérjük, hogy a több példányt nyomtatón
állítsa elő. Használjon nagy felbontású, finom nyomatú nyomtatót, a nyomtató beállítása
történjen ennek megfelelően.
A kinyomtatott űrlapot másológépen ne másolja, mivel ez ronthatja a vonalkód minőségét,
megakadályozhatja a vonalkód beolvasását.

