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1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Тази версия отразява последните промени в ЗКПО направени в бр.110 от 21 декември
2007 год. В програмата за въвеждане на активи са променени някои полета, за да улеснят
потребителите при въвеждане на нови и актуализиране на въведени активи и отстранени
опции, водещи до възникване на потенциални грешки.

2. ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
Във връзка с промените в „СС 16 Дълготрайни материални активи” от „Националните
стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия”, с която отпадна
използването на алтернативния подход за последваща оценка на ДМА, са заменени някои
от полета във формата за въвеждане и корекция на активите, които се използват рядко или
повече не са необходими в новата версия:
•полето „Покупна стойност” се променя на „Отчетна стойност” и в него се въвежда
сумата на отчетната стойност на актива, която в предходната версия на програмата се
формираше от две полета: „Покупна стойност” и „Р-ди за въвеждане”;
•полето "Р-ди за въвеждане" се променя на "Обезценка". Това поле беше рядко
използвано и на практика въведената в него сума се обединяваше със сумата от полето
„Покупна стойност” за формиране на отчетната стойност на актива. След промяната
на „СС 16 Дълготрайни материални активи”, с която отпадна използването на
алтернативния подход за последваща оценка на ДМА, се налага наличието на поле, в
което да бъде въведена сумата от направената обезценка на активите. За тази цел вече
може да се използва новото поле „Обезценка”. В него се въвежда сумата от направени
обезценки на активите само при първоначалното им въвеждане. Всички последващи
обезценки на активите трябва да се правят чрез съответната операция от меню
„Операции/Операции с ДА”.
•полето "Преоценъчен резерв" се променя на "Данъчна стойност" и е включено ново
поле „Данъчни амортиз.”. С отпадането на отчитането на преоценъчните резерви,
формирани до 2002 год. от счетоводния амортизационен план през 2007 год. и
алтернативния метод за оценка на ДМА през 2008 година, тези полета остават
неизползвани. Същевременно често се допускаше следната грешка в преходните
версии на програмата: след първоначалното въвеждане на нов актив (поради допусната
грешка) се налагаше корекция на отчетната стойност и набраните амортизации. Но
тези корекции не се отразяваха в Данъчния амортизационен план и за целта беше
необходимо да се използва операция „Промяна на данъчна стойност и данъчни
амортизации” от подменю „Операции с данъчни активи” от меню „Данъчни
активи”. Включването на полета за въвеждане и корекция на данъчната стойност и
амортизации позволява по-пълен визуален контрол върху счетоводните и данъчни
стойности и едновременната им промяна поради допусната техническа грешка от
въвеждането;
полето „Дата на преоценка” се променя в „Дан.аморт. от дата”. В него се
въвежда датата, от която да започне начисляването на данъчни амортизации. По
този начин се постига пълна независимост на началните дати за начисляване на
счетоводни и данъчни амортизации и се постига реализирането на изискването на
чл.58. ал.1 от ЗКПО в сила от 01.01.2008 г.: „Начисляването на данъчна
амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем
актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата
на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована”.

Допълнителни възможности, включени в програмата:
•не се допуска промяна на отчетната стойност, набраното изхабяване, обезценката и
амортизационния метод за активите, за които са начислени счетоводни амортизации
през текущата година. Тази корекция е допустима, само след сторниране на всички
начислени за годината счетоводни амортизации;
•не се допуска промяна на данъчната стойност, данъчните амортизации и датата от
която се начисляват данъчни амортизации за активите, за които са начислени данъчни
амортизации през текущата година. Тази корекция е допустима само след сторниране
на всички начислени за годината данъчни амортизации;
•при различия между отчетната и данъчна стойност програмата извежда
предупредително съобщение, с което изисква потребителят да подтвърди валидността
на различието;
•предупредително съобщение се извежда и в случай, че датата, от която започва
начисляването на данъчни амортизации се отклонява от очакваната от програмата
съгласно правилата посочени в цитирания по-горе чл,58, ал.1 от ЗКПО и се изисква
потвърждение от потребителя;
•при въведена отчетна стойност „0” програмата приема, че въведения актив няма да
бъде включен в Счетоводния амортизационен план. За тези активи автоматично се
приема амортизационен метод: „9-Специфичен актив” ;
•при въведена данъчна стойност „0” програмата приема, че въведения актив няма да
бъде включен в Данъчния амортизационен план;
•при въвеждане на нов актив не се допуска дублиране на неговия инвентарен номер с
този на вече отписан такъв. Това беше често допускана грешка в предходните версии.

3.ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА
АМОРТИЗАЦИИ.
Счетоводните амортизации се начисляват от месеца, следващ датата на въвеждане в
експлоатация, а данъчните - от зададената от потребителя дата, която е независима от
датата на въвеждане в есплоатация.

4. ПРОМЕНИ В СПРАВКИТЕ НА СИСТЕМАТА.
Активите, заведени само в Данъчния амортизационен план (с амортизаиционен метод: 9 –
Специфични активи), не се показат в счетоводния амортизационен план.
За активите, невключени в Данъчния амортизационен план, не се отчита превишение на
счетоводните над данъчни амортизации в справките за начислени амортизации.
В справките за активите (списък на ДА, инвентарна книга, планиране на амортизации) се
отразяват всички неотписани активи, независимо от това дали са включени в счетоводния
амортизационен план.

5. НОВО! УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ ГРАФИЧЕН
ИНЕРФЕЙС.
След инсталирането на актуализацията, направете препратка (shortcut) към програмата
AKTIV3.EXE на десктопа-а на компютъра. Тази програма може да бъде намерена в
инсталационната директория на ЕДИС-АКТИВ. От тук нататък всички основни операции
свързани с: конфигурирането на нови фирми и промяна на данните за съществуващите,
индексиранете на базата данни, архивиране и разархивиране на базата данни, настройка на
принтерите можете да осъщестявате чрез лесен за обслужване графичен интерфейс.
Подробна информация за него ще намерите във файла AKT36_UPDATE.DOC, който ще
откриете в същата директория.

