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Модул УПТО
Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул
за Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО) към СКИПТЪР(i). На
09.07.2019 модулът е включен в Публичен електронен списък на софтуерите за
управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС
(https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/selectService:6,283,dec2009.REGREPSOFT.
home) под номер 171.
В сайта на Униконс е публикуван файл ModulUPTO.pdf, който съдържа
подробно описание на модула.
По изискване на наредбата, модулът не може да работи в демонстрационен
режим.
Модулът е включен в системата за производство на лицензи и се предлага за
продажба, като цената му се формира на база брой операции, които модулът
регистрира в рамките на календарната година.
Видовете операциите, които регистрира модулът са:
Откриване
Приключване
Плащане
Анулиране
Сторниране
Трябва да се има предвид, че една реална продажба, по която се издава
фискален бон регистрира поне три операции: Откриване, Приключване, Плащане.
Цената се влияе и от опцията Брой пакети.

Модул Документи
При описание на Допълнителни полета в компоненти е дадена
възможност за добавяне на полета от следните типове:
Цяло число
Стандартна номенклатура
Потребителска номенклатура
Във връзка с включване на модул УПТО са включени функции за настройки
и действия на документи свързани с продажбите.
В настройки на компоненти от клас Връзка с документ, в секция Видове
документи е добавена отметка
Спира общи и вътрешни събития на
инициализираните компоненти. По подразбиране отметката е изключена и в този

случай събитията се включват или не в зависимост от заложената програмно схема
за самите компоненти. Ако отметката е включена, след избор на документ в
компонента се инициализират настроените компоненти, но не се активират събития
от типа При промяна на ..., както и вътрешни събития в самия инициализиран
компонент. Настройката е добавена за да може да се пренесе информация от един
документ в друг без да настъпва каквато и да е промяна по пренасяните
компоненти.

Регистри по ЗДДС
Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС - ДВ, бр.
3 от 2019 г. от 08.01.2019 г.
Промяната засяга попълването на дневници по ДДС с въвеждането на
отложено начисляване на ДДС от вносител на стоки, включени в приложение 3 на
ЗДДС. Промяната влиза в сила от 01.07.2019 г.
В тази връзка са направени следните промени:
Във фиксирана номенклатура Тип сделка са добавени редовете:
47 Покупка без право на ДК по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС.
48 Покупка с пълен ДК по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС.
49 Покупка с частичен ДК по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС.
55 Самоначисляване по Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС.
Допълнени са процедурите за попълване и контрол на дневниците за
продажби във връзка с новодобавените елементи в горната номенклатури.
Променени са имената на полетата, като в края на всяко име е добавен
индекс на полета на база на номерацията определена в ППЗДДС.
Публикувани са примерни бланки за дневници на покупки и продажби в
интернет. Промяната засяга имената на полетата.

Коригиращи декларации
В практиката възникват ситуации, в които на клиенти се налага да подадат
коригиращи данни по ДДС за стар период. СКИПТЪР(i), до този момент НЕ
позволява редакция на изпратени данни. Не позволява и връщане на изпратени
данни (освен последния период). Не позволява създаване на данни за период, за
който такива вече съществуват. Не се допуска прескачане на периоди.
С настоящата промяна се добавят функции за създаване на коригиращи
пакети данни за стар период (корекция 1, корекция 2, ....). Допуска се наличие на
повече от един пакет данни за период, но с различен номер корекция. Допуска се
изтриване и връщане на последната корекция за всеки период. Допуска се и
съществуване на прекъсване в периодите на подаване на декларации.
Всички тези промени са направени само за целите на подаване на
коригиращи декларации за стар период от време и не бива да се ползват в
регулярната работа със системата
Техническите промени са:

В таблицата с периодите е добавено поле Номер корекция. Основния период
е с празна стойност в това поле.
Контролът за повторение на период е променен и не допуска повторение на
период и Номер корекция.
В режим Работни данни е добавена отметка Корекция, което определя дали
обработваната информация е създадена с цел коригиране на съществуващ период.
Номерът на корекцията се изчислява автоматично от програмата и не се
визуализира в работни данни.
В режим Изпратени данни, към контекстното меню е добавена точка
Копиране на период в работни данни. Чрез нея се създава копие на текущия период,
с цел корекция.
При попълване на справка декларация (основна или коригираща) за целите
на приспадане и възстановяване на данък се ползват данни от последните
коригиращи декларации и се игнорират декларациите от следващи периоди.

Модул Електронни парични обезщетения
В ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. е публикувано изменение в Наредбата за
паричните обезщетения и помощи от ДОО. Има изменения в структурата и формата
на приложения 9, 10 и 11 от наредбата, влизащи в сила от 01.07.2019 г..
По информация от сайта на НОИ, от 18.07.2019 г. данни за текущи и стари
периоди се подават по новия формат.
Направени са необходимите промени при подготовка на файлове за
приложения 9. 10.11. При подаване на данни за банкови сметки вече не се изискват
BIC и име на банката за български банки, но във формите полетата са оставени,
защото са необходими, когато банката е чужда.
Променени са бланките за приложения 9, 10, 11 и 12 съобразно изменената
наредба.
Визуално и структурно по формите промяна има само в приложение 10.
Добавено е "12. Дата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване на
детето".
В номенклатура "Вид дейност на самоосигуряващото се лице SelfEmplActivity" е добавен нов запис: "10 - лице, което се облага по реда на член
26, ал. 7 от ЗДДФЛ" (ползва се в приложение 11).

Декларация 6
В прозорец Декларация 6 е добавена функционалност към бутон Попълване.
До момента този бутон не извършваше никакви действия. Новата функционалност
служи за попълване на данни за самоосигуряващи се лица. Той активира прозорец
за определяне на година и лице за което да се подготвят данни.
За полето година е дадена възможност да се избира в интервала между наймалката и най-голямата ведомост (като година).
За лице се дава възможност да се избере от извадка, генерирана на база
ведомости в избраната годината, за лицата, които имат редове с Вид осигурен 12

или 13. Кодовете за Вид осигурен от основна информация се вземат към началото
на периода.
При натискане на бутон Продължи в Декларация 6 се попълват данни в
полетата година (избраната), месец (13), ДОО, ДЗПО и ЗО. В заглавни данни се
попълва ЕГН и Име на избраното лице, а полето Член на ОК се попълва с НЕ.

Други
Добавена е проверка за блокиране на данните при подготовка на:
Декларация 1 - до 2014
Декларация 1 - 2015
Декларация 6
Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ
По наредбата за обезщетения
Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
Ако при опит за попълване се установи, че данните са заключени се издава
съответно съобщение и процедурата се прекъсва.
Разширен е обхватът на операторски и автоматични действия, които вписват
данни в LOG таблиците.
Действия в прозорец Потребителски справки
254 "Потребителски справки - Добавяне"
255 "Потребителски справки - Редакция на основни данни"
256 "Потребителски справки - Изтриване"
257 "Потребителски справки - Копиране"
258 "Потребителски справки - Запис във файл"
259 "Потребителски справки - Зареждане от файл (замяна)"
260 "Потребителски справки - Зареждане от файл"
262 "Потребителски справки - Редакция на основни настройки"
263 "Потребителски справки - Редакция на допълнителни настройки"
264 "Потребителски справки - Редакция на описание на справка"
Документи за последващо активиране
277 "Изтриване на документ за последващо активиране"
278 "Импорт на документи за последващо активиране от XML"
279 "Генериране и активиране на документ за последващо активиране"
280 "Генериране и запис на документ за последващо активиране"
281 "Добавяне на документ за последващо активиране"
282 "Автоматично генериране и запис на документ за последващо
активиране"
Замяна и/или изтриване на елементи от номенклатура
271 "Замяна на елемент от номенклатура"
272 "Изтриване на елемент от номенклатура"
273 "Замяна и изтриване на елемент от номенклатура"
274 "Неуспешна замяна на елемент от номенклатура"
275 "Неуспешна замяна и изтриване на елемент от номенклатура"

276 "Неуспешно изтриване на елемент от номенклатура"
При изтегляне на елементи от интернет
261 "Изтегляне на елемент от интернет"
При извършване на действия с йерархичните данни
265 "Добавяне на група"
266 "Редакция на група"
267 "Изтриване на група"
268 "Копиране на група"
269 "Преместване на група"
270 "Редакция на Автоматична инициализация на полета на група"

