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1. Във връзка с промените в ЗДДС в сила от 01.01.2015г. по 

отношение на данъчното третиране на доставките на 

далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио- 

и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен 

път е добавено ново основание за дневника на продажбите по 

ЗДДС – „Доставка на услуги по чл. 21, ал. 6“. 

При избора на това основание документите за продажби се 

отрязават в дневника за продажби по ЗДДС в колона 23 „ДО с 0% 

по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС“ и в СД по ЗДДС в клетка 18 „Данъчна 

основа на доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС“ само със сумата на 

данъчната основа, независимо от посочената ставка на ДДС и 

изчислената сума на данъка във фактурата. 

Документите за продажби по този режим се отразяват освен в 

Справка-Декларация по ЗДДС и дневника на продажбите, а също 

и в СД по 159Б и Електронния регистър, които се намират в 

главно меню „ДДС“ – подменюта „СД по 159Б“ и „Електронен 

регистър“. 

2. Нови функционалности в модул Счетоводство – меню 

„Настройки“: 

 Работа с Папка – позволява избора на папка във всички 

модули на програмата, както и извеждане на счетовoдни 

справки при избора на използвана папка; 

 Код на стока към сделка;  

 Продажна цена при покупка;  

 Актуален валутен курс – при избора на „Валутен курс към 

утрешна дата“ се тегли актуалния валутен курс от БНБ за 

съответния ден. Ако не е избрана тази функция, то се тегли 

валутния курс от предходния ден; 

 Контрагенти с еднакви булстати – възможност за 

въвеждане на контрагенти с различни наименования и един 

и същ булстат; 



 
 Проверка на булстат – проверява дали въведения булстат е 

верен и съществува; 

 Начално филтриране на аналитичности по салдо – при 

използване на филтър F5 първоначално показва само 

партиди със салда, но ако е необходимо може да се покажат 

и партидите без салдо; 

 Начално филтриране на аналитичности по валутно салдо – 

при използване на филтър F5 показва само партиди със 

салда по сметките във валута за клиенти и доставчици; 

 Начално филтриране на аналитичности по материално 

количество – при използване на филтър F5 показва само 

партидите с материални салда по сметките за материали, 

стоки и продукция; 

 Работа с доставни цени; 

 Работа с продажни цени; 

 Печат и подпис на МОЛ при справка за себестойност; 

 Запълване с нули номера на документа при въвеждане през 

счетоводни операции; 

 Автоматично номериране на всички номенклатури; 

 Показване само на аналитичности със салда – при 

използване на филтър F5 показва само партиди със салда 

независимо от вида на сметката. 

3. Възможност за бързо въвеждане на документи за покупки и 

продажби в основно меню Документи – подменю Бързо 

въвеждане на документи. 

4. Възможност за избор, до кои основания за дневниците по ЗДДС 

потребителят да има достъп – главно меню „Системни функции“ 

– подменю Достъп до „Основания по ДДС“. 

5. Възможност за създаване и попълване на Досие на фирмата в 

главно меню „Базови данни“ – подменю „Данни за фирмата“ - има 

възможност за добавяне на следната допълнителна информация: 

 Основание за регистрация и дата на регистрация по ЗДДС; 



 
 Основание за дерегистрация и дата на дерегистрация по 

ЗДДС; 

 Да се посочи дали фирмата е Интрастат оператор и по кой 

поток е задължена да подава интрастат декларация; 

 Код на икономическата дейност – основен и допълнителен; 

 Предмет на дейност; 

 Специални изсквания за отчитане; 

 Проведени ревизии и проверки; 

 Възможност за отбелязване вида на съставяните отчети: 

 съгласно МСФО 

 съгласно НСФОМПС 

 Консолидирани финансови отчети 

 Финансов одит; 

 Прилагане на СИДДО; 

 Наеми към физически лица; 

 Дивиденти; 

 Доходи на чуждестранни ФЛ; 

 Доходи на чуждестранни ЮЛ; 

 Въвеждане на информация за повече от едно лице за 

контакт; 

 Въвеждане на информация за договорите за счетоводно 

обслужване, счетоводителите, главните счетоводители и 

специалисти ТРЗ работили с данни на конкретната фирма. 

6. Възможност за експорт на данни в XML формат от главно меню 

„Трансфер на данни” – подменю Експорт на документи в XML 

формат.  


