Допълнения в периода 12.10.2019 – 17.01.2020
Версия 4.46.0
Модул УПТО
На 10.01.2020 версия 1.1.4 на модул УПТО е включена в регистрационния
списък на НАП под номер 583.
Във файл Модул УПТО_1_1_4.pdf, който е публикуван на
http://www.unicons-bg.com/downloads.php?id=1 са описани измененията в новата
версия. Коригирано е и самото ръководство.
Извън описаното в горния файл, в настройки на видове документи, в
елемент Управление на продажби в ТО, за всички типове спрямо УПТО е добавена
отметка: "Контрол за равенство на обща стойност с ДДС и сумата от стойности
с ДДС от детайлната таблица при запис без отпечатване на фискален бон". По
подразбиране е включена. При включена отметка контролите работят както в
предходната версия.. При изключена отметка, ако при записа на документа няма да
се предизвика печат на фискален бон (нормален или сторниращ), контролът се
потиска.

Справка по чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ
Във връзка с нормативни промени и на база на съобщение в сайта на НАП от
18.12.2019 (Публикувани са структура и формат на файл и ред за подаване на
данни в електронен вид със Справката за изплатени през годината доходи по чл.
73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски,
отнасящи се за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.) са направени следните
изменения:
Точка "Справка по чл.73 от ЗДДФЛ", в меню трансфери е променена на
"Справка по чл.73, ал. 1 от ЗДДФЛ".
Променена е структурата на таблицата, като поле Лице е преименувано на
Лице - Пълно име и са добавени полета
Лице - Име
Лице - Презиме
Лице - Фамилия
Удържани ЗОВ (лв.)
Код корекция
Дата на раждане
Брой лица
ЕИК на преобразуващото се предприятие
Променено е попълването, записът и зареждането от файл.
Попълването на данните е по структурата валидна от 2019, независимо за
кой период се отнасят.

Записът във файл работи по новия формат, ако годината е по-голяма или
равна на 2019, а зареждането от файл работи на база на разширението на
зареждания файл (txt – до 2019, xml – след 2018).

Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ
Във връзка с нормативни промени и на база на съобщение в сайта на НАП от
05.12.2019 (Публикувани са Структура и формат на файл и ред за подаване на
данни в електронен вид със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ) в меню
трансфери е добавена точка "Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ", която активира
едноименен прозорец. Подробна информация ще намерите в темата Прозорец
Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ, в помощната информация към програмата.
В интернет има публикувана бланка Служебна бележка по чл. 45, ал. 1.,
която е предназначена за Прозорец Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ и може да
бъде изтеглена чрез стандартните за СКИПТЪР(i) функции.

Други
В Модул ТРЗ е ускорена процедурата по попълване на Декларация 1.
Към помощния файл е добавена тема Прозорец Инициализиране на главна
база.
Коригиран е прозореца за извеждане на съобщение. Корекцията се състои в
изписване на български език на типа съобщение (Информация, Внимание, Грешка,
Потвърждение) и именуване на български език на бутоните за отговор от страна на
оператора (Да, Не, Откажи, Прекъсни ....).
Ускорена е процедурата по Зачистване на Хронология на промените.
Процедурата се ползва при Сервиз/Пакети/Зачистване на данни от пакета и в
Сервиз/Администраторски инструменти/Хронология на промените / LOG.
В прозорците за обработка на йерархични данни е направена промяна във
визуализацията на дървовидната структура. Промяната се състои в това, че
активният възел се оцветява в сиво, когато фокусът не е върху компонента за
обработка на йерархична информация. До настоящата промяна, в тази ситуация, на
активния възел се променяше само иконката на отворена папка, което не е лесно
забележима индикация. Както и до сега, ако фокусът е върху компонента за
обработка на йерархична информация, активният възел се оцветява в синьо.
При обработка на таблична информация, за полета от тип Логически
(чекбокс) е дадена възможност за алтернативна промяна на стойността чрез
клавиша Space (интервал). За да се промени стойността на такъв тип поле вече се
изисква редът да е в режим на редакция. Това изискване е валидно и при опит за

промяна чрез кликване с мишката. До момента, при кликване с мишката,
стойността се променяше, независимо дали редът е в режим на редакция.

Отстранени грешки и неточности
Отстранен е проблем при печат на стандартна бланка Фактура. При адрес на
контрагент с повече от 50 символа той не се е отпечатвал с цялото си съдържание.
Отстранен е проблем при избор на активи в документи за начисляване на
амортизации. Проблемът се е проявявал при включване на поне една от отметките
в Общи настройки на модула:
Подневно изчисляване на счетоводните амортизации
Подневно изчисляване на данъчните амортизации

