Допълнения в периода 15.02.2020 – 04.05.2020
Версия 4.48.0
Модул Документи
Добавена е функционалност за пренасяне на визуални настройки за
прозореца за добавяне (визуализация, редакция) на екземпляри документи от
определен вид към списък от видове документи от същия клас, за всички или
избрани оператори. Новата функционалност се активира безусловно при създаване
на копие на вида документ. Активира се и чрез нова точка в контекстното меню
Пренасяне на визуални настройки към други видове документи в прозорец
Видове документи.
Новата точка активира функционалност, която преминава през следните
етапи:
Избор на видове документи, към които да се пренесат визуалните
настройки.
В нов едноименен прозорец, чрез таблица, съдържаща всички видове
документи от класа на активния вид се дава възможност за селекция на един или
повече видове документи. Прозорецът има бутони за Избор и Отказ.
Избор на всички или избрани оператори.
Чрез диалогов прозорец за потвърждение се задава въпрос: Желаете ли да
пренесете визуалните настройки на всички оператори?.
При отрицателен отговор се активира прозорец Избор на оператори, за
които да се пренесат визуалните настройки. В този прозорец, чрез таблица,
съдържаща всички оператори (вкл. служебния Инициализиращ оператор (за
визуални настройки)) се дава възможност за селекция на един или повече
оператора. Прозорецът има бутони за Избор и Отказ.
При положителен отговор, настройките се пренасят за всички оператори
(вкл. служебния Инициализиращ оператор (за визуални настройки)).
Забележка: Визуалните настройки се пренасят от текущия вид документ към
избраните видове документи на база на съществуващите за всеки един оператор.
Т.е. не се пренасят настройките на активния в момента оператор, а се пренасят
настройките на всеки оператор такива каквито са за текущия документ към
избраните документи.
За компоненти от класове Контрагент и Обект, в настройки е добавен
елемент Други. Настройката се състои от две отметки и е предназначена да
определи дали се инициализират съответно полетата МОЛ и Банка/IBAN при
промяна на избрания контрагент.
В Оглед документи функцията Преместване в друг вид документ е
коригирана, така че да не допуска новият вид да е свързан с УПТО.
Направена е корекция във функционирането на компоненти от класове
Списък стоки и Стоки по позиции при едновременно включени отметки Нов ред

след избор от шифър и Клавиатурно-ориентиран начин на работа. Чрез
промяната е игнориран проблем, който се състоеше в това, че след избор от шифър,
на база на втората настройка, маркерът се позиционираше на следващо поле, а не
оставаше на поле Шифър.

Промени във връзка с актуализации на системата
С промяната в тази версия, в кода на SCIPTERi.exe се поддържа информация
за съвместимите версии на всички използвани модули. При стартиране се прави
проверка дали версиите на фактически използваните модули отговарят на
определените за коректни. При наличие на разлики се извежда предупреждение от
вида:
Част от модулите са несъвместими с тази версия на Скиптър(i).
Моля обърнете се към администратор!
В детайли се изброяват модулите с техните текущи и съвместими версии.
Въпреки несъответствието, програмата продължава да работи.
Промяната е направена във връзка с някои констатирани проблеми, при
които част от модулите не се заменят с тези от публикуваната версия. Такива
ситуации се провокират от вече стартирани приложения или сървиси, които ползват
определени модули на системата. Пример за такъв сървис е този, който управлява
споделено фискално устройство. Този сървис ползва модула UniFPrint.dll.
Специално за сървиса за управление на споделено фискално устройство, в
модулите UpdLocal.exe и Sci_Upd.exe е заложена функционалност за проверка за
активност на сървис SciSvc. Ако при актуализация се установи такава активност се
активира команда за спиране на сървиса. Тази команда изисква администраторски
права на потребителя. След актуализацията и при условие, че сървисът е бил
активен преди нея, се стартира и команда за неговото възстановяване (активиране).
При включена схема за поддържане на работна версията в базата, еднаквост
на версията на SCIPTERi.exe и наличие на несъвместими модули се извежда
съобщение подканващо потребителя да си обнови версията от базата.
Променена е процедурата по качване на версия в главната база. Преди
нейното изпълнение се проверява дали използваните модули са съвместими с
текущата версия на програмата.
В прозорец Пакети, са направени следните промени:
За администратори
на системата, ако има
пакети, които са в по-стара
от текущата версия на
програмата, в заглавието на
списъка
се
извежда
информация
за
броя
НЕОБНОВЕНИ ПАКЕТИ.
В статус линията за селектирания в момента пакет е добавена информация
за версията на данните.

Ако даден пакет е в по-стара от текущата версия на програмата, името му се
изписва с червен цвят.

Модул УПТО
На 14.04.2020 версия 1.2 на модул УПТО е включена в регистрационния
списък на НАП под номер 932.
Във файл Модул УПТО_1_2.pdf, който е публикуван на http://www.uniconsbg.com/downloads.php?id=1 са описани измененията в новата версия. Коригирано е
и самото ръководство.
Основният изпълним файл (SCIPTERi.exe) и всички модули на системата
поддържат информация за версия с три компонента във вида X.Y.Z (X - Major, Y Minor, Z - Release). При промяна на някой от компонентите X или Y за
SCIPTERi.exe се очакват корекции (модификации) в базите от данни.
Модул УПТО (UPTO.dll) също поддържа трите компонента на версиите. За
целите на деклариране на съответствие с приложение 29 на Н-18 УНИКОНС ООД
обявява, че промяната на компонента Z – Release ще се ползва за технически
корекции в модула. Тази промяна няма да засяга концепцията на модула и няма да
бъде декларирана в сайта на НАП. Направените изменения в модула ще бъдат
документирани в сайта на УНИКОНС, както се практикува за всички останали
модули на системата. Целта е да не се налага подаване на декларации по
приложение 32 от Н-18 от страна на ползвателите на модула, за промени, които не
са съществени от гледна точка на концепцията на модула.
В страница Основни функции на прозорец Администриране на фискално
устройство е добавен бутон Информация за касова наличност. Чрез него се
изискват данни от ФУ и се извежда информация за касовата наличност.
В прозорец Настройки и контрол на модул УПТО, за справките
Обобщена и Детайлна са добавени полета:
Дата и час на откриване
Дата и час на приключване
ID на документ за приключване
Полето Дата на операцията е преименувано на Дата и час на
операцията.
Добавени са два нови вида справки в нова група 37. УПТО: УПТО –
Обобщена и УПТО - Детайлна. Двата вида справки се базират на данните
съхранени от модула и достъпни в прозорец Настройки и контрол на модул
УПТО. При описание на конкретни справки от тези видове е дадена възможност за
избор на два изгледа: Изглед по документи и Изглед по документи (приключване).
Първият e свързан на база на полето ID на документ (документът, който поражда
вписването на данни в модул УПТО), а вторият е свързан на база на полето ID на
документ за приключване (документът, чрез който продажбата е приключена).

Могат да бъдат публикувани в интернет справки от новите видове, но към
настоящия момент няма такива.
Дадена е възможност да се анулира продажба, която НЕ Е платена в брой
(карта, чек, ...) с касова бележка чрез редакция на самия документ за продажба.
Целта е да може за грешно заведени документи за продажба (основно фактури) да
не се налага да се пускат допълнителни два документа Анулиране (Кредитно
известие) и нова продажба (нова фактура).
Чрез новата възможност грешната продажба се анулира, като се редактира и
при тази редакция се нулират стойностите касаещи продажбата, регистрите по
ЗДДС и т.н. В самия регистър на модул УПТО се вписват данни за анулиране на
продажбата с цялата необходима информация (основна и детайлна) аналогично на
случая на завеждане на отделен документ за анулиране.
Приложени са следните правила и функции:
За документи от тип спрямо УПТО Продажба и Продажба с плащане е
добавена настройка Допуска анулиране чрез редакция на текущия документ.
От Оглед документи от горния вид, с включена настройка, ако е приключена
продажба и по документа няма плащане и няма анулиране допуска Анулиране
спрямо УПТО (чрез редакция) (точка от контекстното меню).
При активиране на точката Анулиране спрямо УПТО (чрез редакция),
документът се отваря в особен вид редакция.
При записа на документа се ИЗИСКВА компонентът от клас Стойности
свързан в настройките на УПТО с поле Стойност да е НУЛА.
При записа по никакъв начин не се активира плащане и се вписват данни за
анулиране в таблиците на УПТО на база на данните от продажбата.
При вече анулиран по този начин документ си остава възможността за
последваща частична редакция без промяна на данни касаещи УПТО.

Модул ЧР
В прозорец Човешки ресурси, панел Допълнителни трудови доходи е
добавена функционалност Зареждане от файл за справка по чл. 73, ал. 6 от
ЗДДФЛ. Тя се активира чрез едноименна точка от контекстното меню.
Предназначена е за зареждане на данни за допълнителни доходи на база на
предоставен файл. Файлът трябва да е със структура определена от НАП за
подаване на данни чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Точката е предназначена основно за трансфер на данни между различни
подразделения на една и съща организация. Целта е обединяване на информация от
различни пакети за обработка на ТРЗ информация.
След активиране на точката, в диалог се избира файл. От файла се извличат
данни за лица с доход по код 101, които са маркирани, че НЕ са за доходи от
основен работодател. От извлечените данни се филтрират само тези, които са за
лица съществуващи в текущия пакет на СКИПТЪР(i). Сравнението за съществуване
на лицата се прави на база ЕГН.
По БУЛСТАТ на предприятие платец не се филтрира информацията
(зареждат се всички). БУЛСТАТ се анализира за да се определи дали доходът да се

маркира, че е от текущ работодател (при съвпадение с БУЛСТАТ от данни за
предприятието).
Заредената информация се визуализира табличен вид в специализиран
прозорец. В прозореца има бутони Зареждане и Изход. Чрез бутон Зареждане се
активира процес по генерация на документи за допълнителни трудови доходи на
база на ВСИЧКИ редове в таблицата. Данните трябва предварително да се
огледат и нежеланите редове да се изтрият. За всеки ред се генерира един
документ с дата 01.12.ХХХХ където годината е определена на база информацията
във входния файл. Процесът се проследява чрез индикатор и може да се прекъсне.
При прекъсване се дава информация за броя на успешно записаните документи.
При въвеждане на данни по договор, към поле Заплата има свързано
контекстно меню с единствена точка - Вземи на база МОД. Чрез нея може да се
инициализира полето на база на таблицата за МОД за съответния период. В
текущата версия е направена корекция, така че стойността да е съобразена и със
стойностите на ЧД (часове по договор) и ЧК (часове по кодекс). Корекцията засяга
и масовите операции по генерация на допълнителни споразумения.

Справка по чл.73, ал. 6 и сл.бел. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
Досегашната точка от меню Трансфери Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
е преименувана на Справка по чл.73, ал. 6 и сл.бел. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Преименуван е и прозореца, който се активира от тази точка.
В прозореца е добавен нов бутон - Попълване на данни за Служебна
бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ при прекратяване на договор.
Предназначен е за попълване на данни за доходите на лица с прекратени
трудови
правоотношения
с
цел
издаване
на
служебна
бележка.
Процедурата е сходна с тази от предходната точка със следните разлики:
 Подразбиращата се година е текуща, а не предходна
 Не се предоставя възможност да се ползват данни от годишно
преизчисление
 Данни се попълват само за лица, които имат документ за прекратяване на
договор в рамките на избраната година и нямат активен основен договор към
31 декември на избраната година
При попълване на данни за 73,6 на база ведомости (не от годишно) са
направени следните промени:
 Променена схемата за ползване на данъчни облекчения, като не се изисква
наличие на документ (декларация) заведен в ЧР.
 Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1
или ал. 2 от ЗДДФЛ се попълва на база данни от ведомостите като сума на
поле Необл. доход за лица с намалена работоспособност (SalBaseF130), а
не на база на годишния размер на облекчението.

Променена е схемата за попълване на данъчни облекчения в мастър
таблицата:
 Ако данните са за ОСНОВЕН работодател е приложена схема на
ограничаване на данъчни облекчения до размера на Годишната данъчна
основа.
 Ако данните НЕ СА ЗА ОСНОВЕН работодател НЕ се попълват полетата за
данъчни облекчения.
 Полетата Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно
осигуряване и за застраховки „Живот” по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от
ЗДДФЛ и Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване
по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ се попълват на база на ограничения
размер (10% към настоящия момент), а не на целия размер на направената
вноска.
В прозореца за подготовка и изпращане на данни, към основната таблица на
работни данни е добавена точка в контекстното меню Премахване на данни
подадени от предприятие – майка.
Новата точка е предназначена за автоматично премахване на данни, които са
подадени към НАП от предприятие - майка. Точката може да се ползва, когато
отделни подразделения на едно и също предприятие водят ТРЗ в самостоятелни
пакети данни. При активиране на точката се зареждат данни от посочен файл.
Файлът трябва да е със структура определена от НАП за подаване на данни чл. 73,
ал. 6 от ЗДДФЛ.
От данните във файла се селектират тези, които във файла са посочени като
лица при основен работодател, а в текущите данни НЕ са по основен работодател.
Съпоставката на лицата се прави на база ЕГН. Заредената информация се
визуализира в табличен вид в специализиран прозорец. В прозореца има бутони
Премахни и Отказ. Чрез бутон Премахни се активира процес по изтриване на
данни на база на ВСИЧКИ редове в таблицата. Данните трябва предварително
да се огледат и нежеланите редове да се изтрият, за да не се премахват данни
за определени лица от работните данни.
Тази функционалност заедно с функционалността Зареждане от файл за
справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ (прозорец Човешки ресурси, панел
Допълнителни трудови доходи) дават възможност за успешно подаване на данни
към НАП за справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ при едновременно водене на заплати
в различни поделения на едно и също предприятие за едни и същи лица.
Алгоритъмът, който може да се приложи е следния:
Подразделение (А), което води заплати на лица, за които не е основен
работодател към 31 декември и същите лица имат основен договор към към 31
декември в друго подразделение (Б) на същото предприятие, подготвят и записват
във файл (Файл А) предварителна справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Подразделение (Б), зарежда данни за допълнителни трудови доходи на база
на Файл А.
Подразделение (Б), извършва годишно преизчисление на данъка.

Подразделение (Б) подготвя окончателна справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
(Файл Б).
Подразделение (Б) подава данни към НАП чрез Файл Б.
Подразделение (А) премахва данни за лица, които са подадени от
подразделение (Б) чрез описаната по-горе функционалност на база на Файл Б.
Подразделение (А) подава данни към НАП за оставащите лица.

Модул ДДС
В ДВ, бр.25 от 2020 г. са публикувани изменения в ППЗДДС. Въвежда се
нова процедура за "Деклариране и отчитане при прилагане на режим складиране на
стоки до поискване по чл. 15а от закона". В тази връзка са предвидени изменения за
начина на попълване на Справка декларация, Дневник за покупки, Дневник за
продажби и VIES-декларация.
В чл. 113Г от ЗДДС се изисква лицата, които прилагат новия режим да водят
специални регистри. Такива регистри могат да се организират чрез схемата на
описание на видове документи в СКИПТЪР(i).
Измененията ще се прилагат за данни подавани след 30.04.2020 г.
Измененията са необходими САМО В СЛУЧАЙ на прилагане на режима за
складиране на стоки до поискване. Ако не се прилага този режим, данни могат да се
подават към НАП и с предходна версия на програмата.
Във връзка с нормативната промяна в СКИПТЪР(i) са направени следните
промени:
В номенклатура Тип по ЗДДС от 2007 (типове документи спрямо ЗДДС от
2007 година) са добавени два нови елемента
С код 04 Регистър на стоки под режим складиране на стоки до
поискване, изпратени или транспортирани от терит. на страната до терит.
на друга държава членка
и
С код 05 Регистър на стоки под режим складиране на стоки до
поискване, получени на територията на страната
В номенклатура Типове сделки са добавени елементи със следните
Наименования
41 Изпр./трансп.на стоки от страната до друга държава членка по чл.
15а от ЗДДС
43 Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл.
15а, ал. 4 от ЗДДС
46 Корекция на грешка при посочване на идент.ном.по ДДС на лицето,
при операции, отразени с код 41
48 Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от
ЗДДС
51 Пристигане на стоки на територията на страната под режим по
чл. 15а от ЗДДС

53 Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл.
15а, ал. 4 от ЗДДС
54 Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС
58 Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до
поискване по чл. 15а от ЗДДС
Кодовете на новите сделки в СКИПТЪР(i) са съответно 141, 143, 146, 148,
151, 153, 154, 158.
Променени са процедурите по попълване и контрол на дневниците за
покупки и продажби за новите типове сделки.
В дневник продажби попадат типове сделки с кодове 141, 143, 146, 148, като
в поле Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл.167а от ЗДДС (8а) се
попълва съответно 41,43,46,48.
В дневник покупки попадат типове сделки с кодове 151, 153, 154, 158, като в
поле Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл.167а от ЗДДС (8а) се
попълва съответно 51,53,54,58.
Променени са процедурите по попълване и контрол на Справка декларация.
Документи с код 4 и 5 се игнорират при сумиране.
Коригирана е визията, структурата, съдържанието, начина на попълване и
контрол на VIES декларация.
Публикувани са нови бланки за Дневник продажби, Справка декларация,
Vies декларация.

Коригирани са функциите по попълване на дневници за покупки и продажби
с цел даване на възможност за формиране на един ред в съответния дневник
съдържащ данни за една сделка с няколко типа. Например продажба с един
документ съдържаща елементи със ставка за ДДС 20% и такива със ставка 9%.
Друг пример е за един документ за покупка на артикули със и без право на данъчен
кредит.
До момента всеки компонент от класове ДДС информация и Данни за
фактура формираше единствен самостоятелен ред в един от дневниците. С
направената промяна, предварително се прилага групиране на данните подготвени
от модул Документи, така че няколко сделки, формирани от един и същи документ
да се обединят в един ред на съответния дневник. Изключение в тези схеми на
групиране се прави за документи, които вписват данни в поле Доставка по чл.
163а от ЗДДС или внос по чл.167а от ЗДДС (8а).
За да се ползва новата схема е необходимо в избрани документи, описани в
в Бизнес логика/Видове документи да има повече от един компонент от клас ДДС
информация и/или Данни за фактура.

Други
В Прозорец Обекти са добавени функции Актуализиране на данни на база
на търговски регистър и Добавяне на обект на база на данни от търговски
регистър. Функциите са аналогични на тези в прозорец Контрагенти.
Ускорено е изчертаване на грида при ползване на многоредова антетка.
Направени са оптимизации в метода за оцветяване на клетките в грида (основно
при условното оцветяване).
Добавени са следните нови теми в помощния файл (Help):
Прозорец Описание на бланка
Прозорец Общи настройки (описание на бланка)
Прозорец Блоков текст
Прозорец Табулиран текст
Прозорец Таблица
Прозорец Форма
В схемите за генерация на данни в номенклатури чрез XML е дадена
възможност за инициализция или актуализация на номенклатурни полета чрез
таговете UpdateIfNull и UpdateAlways. Примерен код за локализация на контрагент
по БУЛСТАТ и Група и актуализация на Населено място при липса на такова:
<N_Contr Bulstat="111111111">
<N_GroupC ReferenceFieldName="ID__N_GroupC" Name="ОСНОВНИ"/>
<UpdateIfNull>
<N_CITY ReferenceFieldName="ID__N_CITY" NAME="ПЛОВДИВ" TKOD="032"/>
</UpdateIfNull>
</N_Contr>

Отстранени грешки и неточности
Направени са редица корекции в модул Бланки с цел отстраняване на
грешки и неточности.

