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Модул ДДС
В ДВ, бр. 59 от 26.07.2022 г. е публикувано изменение в ППЗДДС.
С параграф 39 се изменя Приложение 12 “Параметри, структура и
изисквания към файловете на техническия носител и ред за отразяване на
документи”.
1. Добавени са нови кодове в номенклатурата “Вид документ” (кодовете се
използват само при продажбите):
50 - Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво,
за които са предоставени компенсации
83 - Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за
горива
84 - Отчет за извършените продажби на хляб
85 - Отчет за извършените продажби на брашно
2. Добавени са контроли, че новодобавените кодове не трябва да участват
в дневника на покупки.
3. „Полето „Идентификационен номер на контрагента (получател)“
задължително се попълва с код „999999999999999“ в случаите, когато се
отразява протокол с код 50.“;
4. Добавени са нови кодове в номенклатурата на к.8а „Доставка по чл. 163а
или внос по чл. 167а от ЗДДС“:
07 - Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб
08 - Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно
С Параграф 52 - процедура по прилагане на горива с компенсации и
сделките с хляб и брашно се определя начина на попълване на регистрите.
Във връзка с измененията на ППЗДДС в СКИПТЪР(i) са направени следните
промени:
В номенклатура Тип по ЗДДС от 2007 са добавени следните редове:
50 - Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за
които са предоставени компенсации
83 - Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за
горива
84 - Отчет за извършените продажби на хляб

85 - Отчет за извършените продажби на брашно
В номенклатура Типове сделки са добавени следните редове:
171 Покупка на хляб без право на ДК
172 Покупка на хляб с пълен ДК
173 Покупка на хляб с частичен ДК
174 Продажба на хляб
175 ВОП на хляб
181
182
183
184
185

Покупка на брашно без право на ДК
Покупка на брашно с пълен ДК
Покупка на брашно с частичен ДК
Продажба на брашно
ВОП на брашно

При попълване на регистрите по ЗДДС за новите Типове сделки:
171 - 173 и 181 - 183 попълват дневник покупки по аналогия на сделки с
кодове 11 – 13. В добавка, в поле Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по
чл.167а от ЗДДС (8а) се попълва за 171 - 173 "07" а за 181 - 183 "08".
174, 175, 184, 185 попълват дневник продажби по аналогия съответно:
174 и 184 като 25 Продажба със ставка 0%
175 и 185 като 22 ВОП
В добавка в поле Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл.167а от
ЗДДС (8а) се попълва за 174 и 175 - "07" а за 184 и 185 - "08".
При контрола на регистрите по ЗДДС
Новите видове документи от номенклатура Тип по ЗДДС от 2007 (50,
83,84,85) не могат да участват в дневник покупки.
Полето „Идентификационен номер на контрагента (получател)“
задължително се попълва с код „999999999999999“ в случаите, когато се отразява
протокол с код 50.
Добавени са двата нови кода 07 и 08 в контрола за поле Доставка по чл.
163а от ЗДДС или внос по чл.167а от ЗДДС (8а).
Контролите за вид документ 83, 84, 85 не контролират наличие на ИН на
контрагент, както сега е при вид документ 81 и 82.

Изменения свързани с данъчните облекчения за деца по чл.
22в и 22г от ЗДДФЛ
В ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г. е публикуван ЗАКОН за изменение и
допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
С параграф 18 се въвеждат изменения в данъчните облекчения за деца по чл.
22в и 22г от ЗДДФЛ.
За 2022 г. се увеличават размерите на облекченията:

от 4500,00 на 6000,00;
от 9000,00 на 12000,00;
от 13500,00 на 18000,00.
Въвежда се авансово ползване на облекченията, за доходи от трудови
правоотношения и след прилагане на чл. 42, ал. 3 от ЗДФФЛ.
Във връзка с горните изменения в СКИПТЪР(i) са направени следните
допълнения и изменения
Добавени са базови ТРЗ полета
Авансово данъчно облекчение за деца (Код 133, Реално, 0.01, Категория
Нормативни, Сума)
Предназначено е да се заведе РЪЧНО стойността на данъчното облекчение,
което лицето ще ползва в съответния месец.
Непокрито ав.дан. обл.деца (Код 134, Реално, 0.01, Категория Нормативни,
Сума)
Полето е предназначено да изчисли частта от Авансово данъчно облекчение
за деца, която не се покрива от изчислената Данъчна основа. Например при
Авансово данъчно облекчение за деца в размер на 3000 лв. В месец юли (1 дете за 6
месеца по 500 лв.) и Данъчна основа за месец юли в размер на 2300 лв. Непокрито
ав.дан. обл.деца се очаква да получи стойност 700 лв.
Възст.данък (-)(дан. обл.деца) (Код 135, Реално, 0.01, Категория Данъци,
Сума)
Полето е предназначено да изчисли стойността на данък, който да се
възстанови на лицето, когато Данъчна основа не покрива Авансово данъчно
облекчение за деца. На практика стойността на това поле е 10% от Непокрито
ав.дан. обл.деца със знак минус. При данните от горния пример стойността на
полето ще е -70.
Добавен е тип действие - Прилагане на авансово данъчно облекчение за
деца.
Това действия изчислява Непокрито ав.дан. обл.деца, Възст.данък (-)(дан.
обл.деца) и коригира стойността на поле Данъчна основа. Корекцията на Данъчна
основа се състои в намаляването ѝ със стойността на Авансово данъчно облекчение
за деца, но без да става отрицателна.
Корекция в стандартна изчислителна процедура Изчисляване на основи
и данък по ЗДДФЛ
В процедурата е включено действието Прилагане на авансово данъчно
облекчение за деца.
Коригирани са стандартни формули
Всичко удръжки(114) и Сума за получаване(93), като в тях е натрупана
стойността на поле Възст.данък (-)(дан. обл.деца).

Коригирани са попълването на Декларация 1 и Декларация 6 и
процедурите по годишно преизчисляване, като е отчетена стойността на поле
Възст.данък (-)(дан. обл.деца).
В Човешки ресурси, Данъчни облекчения, при избран вид документ
Данъчно облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ или Данъчно облекчение за деца с
увреждания по чл.22г от ЗДДФЛ е коригирана схемата за изчисляване на
облекченията за 2022 година.
Как да се ползват новите полета и действия?
Запознайте се качествено с нормативните промени и при нужда се
консултирайте с експерти.
Проверете дали във вашия изчислителен модел е включена стандартна
процедура Изчисляване на основи и данък по ЗДДФЛ. Ако не е включена, трябва
да добавите на подходящо място (след изчисляване на Данъчна основа и преди
изчисляване на Удържан данък) действие Прилагане на авансово данъчно
облекчение за деца.
За лицата, които ще ползват авансово облекчението за деца изчислете
внимателно каква стойност да въведете в поле Авансово данъчно облекчение за
деца. Трябва да се съобразите с броя деца, вида на облекчението (чл. 22в. или
22г.), периода за който се прилага, удържания данък в този период, данъчната
основа в месеца в който ще се ползва облекчението.

Модул Документи
Добавени са настройки и промени във функционирането на списъчни
компоненти Списък стоки, Стоки по позиции, Стойности по позиции, Валути
по позиции.
Добавени са събития При промяна на … за допълнителни номенклатурни
полета към компонента.
За стоковите компоненти е допълнена настройка за място, от което да се
избират Основания и бележки в Допълнителна информация и Допълнителна
информация 2. Това става с добавени две полета в нова група Кодове за типове
основания и бележки. Препоръчително е да се завеждат стойности над 1000,
защото по-малките стойности се очаква да се ползват от системата. Ако
настройките се оставят празни ще се ползва извадка от таблицата Основания и
бележки с код 1. Към момента в модул Човешки ресурси (при прекратяване на ТП)
се ползват кодове 2 - 'Причини', 3 – 'Обезщетения', 4 – 'Вземания'.
Добавена е възможност ID на допълнително номенклатурно поле да може да
бъде избрано да получи стойност чрез формула.
Добавена е възможност ID на допълнително номенклатурно поле да може да
бъде избрано в израз за формула или условие.
Добавена е настройка Не допуска добавяне и изтриване на редове. При
включена настройка не се позволява ръчно изтриване и добавяне на редове.
Отметката не влияе на добавяне на редове чрез избор от списъци.

Модули Човешки ресурси и ТРЗ
При запис на ТРЗ поле е добавен контрол за попълнена стойност в поле
Номенклатура, когато типа на полето е Стандартна или Потребителска
номенклатура.
В случаите, когато се отваря или обработва ведомост е добавена проверка за
наличие на номенклатурно поле без избрана номенклатура. Ако такова поле има се
извежда съобщение за грешка от типа:
Не е избрана номенклатура за следните номенклатурни полета:
Име на поле (SalFХХХ)
......
Моля, обърнете се към вашия Администратор!

Помощен файл (Хелп към системата)
Към помощния файл са добавени темите:
Прозорец Табличен резултат
Прозорец Разделяне на подгрупи
Прозорец Запазена позиция
Прозорец Добавяне/Редакция Преход към позиция
Прозорец Меню за избор
Прозорец Преход към позиция
Прозорец Изгледи по документи
Прозорец Асоцииране на липсващи елементи в изглед
Прозорец Описание на изглед по документи
Прозорец Описание по филтър по изглед на документи
Прозорец Допълнителни полета в компоненти
Прозорец Номенклатури със специфично ползване

Други
Коригирани са всички обръщения от СКИПТЪР(i) към сайта на Униконс,
като се ползва защитена връзка.

