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Промените са наложени от следните нормативни документи:
Наредба за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  №  5  от  2002  г.  за

съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на
труда – ДВ, бр. 23, от 17. 03. 2017 г. Влиза в сила от 01.04.2017г.

Правилник за  изменение  и  допълнение  на   ППЗДДС  -  ДВ,  бр.  24  от
21.03.2017 г.  Измененията влизат в сила от 21.03.2017 г.

Във връзка с първият норматив са направени следните промени:
В  документите  свързани  със  създаване  и  промяна  на  Работни  места е

добавено поле Населено място, което е свързано към едноименната номенклатура.
В настройка на модул Човешки ресурси - Работни мяста е добавено поле

Инициализация на населено място. В него се избира елемент от едноименната
номенклатура.  Избраната  стойност  служи  за  инициализация  на  поле  Населено
място в  документите  за  добавяне  на  Работно  място.  При  корекция  на
настройката, програмата проверява дали има данни за Населено место в поне един
документ, свързан с Работните места. Ако няма, чрез въпрос се дава възможност
за инициализация на Населено място във всички документи на база на избраното в
настройката. 

В  номенклатура  Населени  места е  добавена  техника  (чрез  точки  в
контекстно  меню)  за  добавяне  и  актуализация  на  данни  за  населено  място  от
Списък населени места,  на база на актуалната към днешна дата номенклатура,
публикувана в сайта на НСИ.

За Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ и Уведомления по чл.123 ал.1 от КТ е
добавено  поле  ЕКАТТЕ (Единен  класификатор  на  административно-
териториалните и териториалните единици).  Полето се попълва на  база  на поле
Населено място в документите за създаване и промяна на Работни места. Полетата
Икономическа дейност и Номер на договора от Уведомление по чл.62 ал.5 от КТ
не се попълват и не се вписват във файловете за подаване към НАП.

Във връзка с втория норматив са направени следните промени:
Във фиксирана номенклатура Тип по ЗДДС от 2007 е добавен ред с код 95 и

наименование Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за
което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС.

Във  фиксирана  номенклатура  Тип  сделка е  добавен  ред  с  код 95  и
наименование Безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки. 

Допълнени  са  процедурите  за  попълване  и  контрол  на  дневникът  за
продажби във връзка с новодобавените елементи в горните номенклатури.



Отстранени неточности и грешки
Отстранен  е  проблем  при  изпълнение  на  справки,  елемент  Параметри.

Проблемът е засягал параметри, за които не е посочено поле за избор и свойството
Множествен избор е със стойност НЕ.
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