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ЕДИС-АСО 7.0
Изменения и допълнения във връзка с промените на ЗДДС и ПП на
ЗДДС в сила от 01.01.2016
Измененията в нормативите, които касаят текущата актуализация са свързани с:
 Промяна в начина на изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит;
 Нов начин за отразяване в дневниците по ДДС на ДДС (20%) начислен в други случаи предвидени
от закона;
 Изцяло нова операция по ДДС свързана с отчитането на доставки и услуги използвани за лични
цели;
 Промяна в печатната форма на Дневника на продажбите и Справката-декларация;
 Промяна във формата на файловете за отчитане на ДДС изпращани към НАП т.н. дискети по ДДС.
Промените са включени и в двете поддържани версии на счетоводната система и работят по аналогичен
начин. Затова разгледаните в това изложение нови възможности на ЕДИС-АСО 7.0 Стандартна версия са
валидни и за Професионалната версия. Всички промени се извършват от програмата автоматично при нейното
стартиране и не изискват каквито и било действия от страна на клиента, освен при необичайни ситуации.

1. Промени в операциите по ДДС.
При стартирането ЕДИС-АСО 7 прави две промени в операциите по ДДС:
 Настройка за преместване на стойностите на операцията „205 ДДС (20%) начислено в други
случаи предвидени от закона“ от колона 16 в колона 12 на Дневника на продажбите и от клетка 23
в клетка 21 на Справката-декларация по ДДС;
 Зареждане на нова операция „222 ДДС за стоки и услуги за лични нужди“, сумите от която се
насочват в колона 16 на Дневника на продажбите и клетка 23 на Справката-декларация по ДДС.
Извършените промени от програмата могат да се видят екрана с операциите по ДДС, който се отваря от
меню „ДДС/Операции по ДДС‘ и трябва да изглеждат така:

ВАЖНО!
Ако по някаква причина автоматичната промяна не е направена от програмата трябва да предприемете
следните стъпки:
Влезте в меню „Сервиз / Проверка на базата данни“, поставете отметка в полето „Включи в проверката
и параметрите по ДДС“ и натиснете бутона „Проверка“.

Проверете отново резултата. Ако няма ефект върнете се в меню „ДДС / Операции по ДДС“ и след
зареждането на таблицата с операциите намерете реда с операция „205 Данък 20% в други случаи“,
преминете в колона „Позиция в дневника по ДДС“ и от падащото меню, което ще се отвори в клетката
изберете „12 Начислено ДДС по кл.11 и ДДС 20% в др. случаи“

Ако операция „222 ДДС за стоки и услуги за лични нужди“ не е заредена в списъка с операции натиснете
бутона за добавяне или клавиш Insert и я въведете по следния начин в отделните полета:
 „Операция“: 222
 „Описание: ДДС за стоки и услуги за лични нужди
 „Ставка“: изберете от падащия списък: 20
 „Дан.кт“: изберете от падащия списък: НЕ
 „Позиция в дневника по ДДС“: изберете от падащия списък „16 Начислен ДДС за стоки и
услуги за лични нужди“



„Коеф.част ДК“: изберете от падащия списък „Стандартно“.

2. Въвеждане на документи с използване на операция „205 Данък 20% в
други случаи“.
За тази операция се използва документ „ДДС-ПР“.
В следващият пример ще разгледаме отчитане на ДДС при бракуване на материални запаси.
Въведете основните характеристики на документа: тип, номер, дата, дата на осчетоводяване, архив и
архивен номер. Например, подобно на следващия екран:

Счетоводните статии за отчитане на брака ще изглеждат така:

Натиснете бутона „Издаване на протокол“ и си въведете списъка с бракуваните стоки по обичайния начин
за издаване протокол. Трябва да въведете или изберете от списъка и основанието за начисляване на ДДС.

Обърнете внимание на новата опция „Самоначисляване на ДДС“. Ако тя е активирана (маркирана) можете
да отпечатате новия формуляр на протокол за самоначисляване на ДДС, в който не фигурират данни за
доставчик и получател, а само данните на лицето , което се самозадължава с начисленото ДДС.
Издаденият протокол изглежда така:

При записа на документа в Дневника по ДДС е възможно сумата на ДДС да попадне в реда на операция „203
ВОП-20%“ вместо на реда на операция „205 Данък 20% в други случаи“.

Трябва да поставите „0“ (нула) в реда на операция 203 и да въведете ръчно сумата в реда на операция 205.
Допълнително поставете отметка и в полето „Не се изисква въвеждането на контрагент“.

Причината за поставянето на сумата в операция 203 е в настройката на ДДС параметрите, която можете да
промените от меню „Настройка / Настройка на средата“ с бутона „ДДС-Параметри“.

Ще се появи екрана за настройка на ДДС параметрите. Обърнете внимание на полетата в долната част на
екрана, които определят операциите подразбиране при въвеждане на протокол. В случая е установено, че се
използва операция „203 ВОП-20%“.

Можете да я промените на операцията, за която най-често ще използвате протокол в дневника на
продажбите. Например, „205 Данък 20 % в други случаи“ или „222 ДДС за стоки и услуги за лични нужди“.

3. Въвеждане на документи с използване на новата операция „222 Данък за
доставка на стоки и услуги за лични нужди“.
За тази операция се използва документ „ДДС-ПР“.
В следващият пример ще разгледаме отчитане на ДДС за лични нужди.
Да приемем за примера, че е въведена фактура за заплащане на електроенергия в размер 120 лв. , от които
100 лв. – данъчна основа и 20 лв. – ДДС, която е платена по банков път.
Счетоводните статии са следните:
 дт 602 / кт 401 за 100 лв.
 дт 4531 / кт 401 за 20 лв.
Да предположим, че при разпределението на сумата за електроенергия от фактурата се прилага
съотношението 60% за фирмени цели и 40% за лични нужди т.е. начисленото ДДС за лични нужди е 8 лв.
Въведете основните характеристики на документа: тип, номер, дата, дата на осчетоводяване, архив и
архивен номер. Например, подобно на следващия екран:

Счетоводните статии за отчитане на този документ, поради факта, че това е нов момент в отчитането на
ДДС, са въпрос на различна интерпретация и предложения. Преобладава мнението, че данъчната основа на
доставките и начисленото ДДС за лични нужди трябва да бъде отразено в аналитичност на сметка 609 или
разчетна сметка и с натрупаната за годината сума да бъде увеличен финансовия резултат.
В случая в счетоводните статии се използва разчетната сметка 494 с две подсметки:
 494/1 – Данъчна основа на доставки за лични нужди
 494/2 – ДДС на доставки за лични нужди.
Използваме тези сметки за намаляване на доставната стойност и начисленото ДДС от фактурата, които са
използвани за лични нужди:

Натиснете бутона „Издаване на протокол“ и си въведете списъка с фактурите и използваните суми за
лични нужди.

Отново трябва да активирате опцията „Самоначисляване на ДДС“, за да отпечатате новия формуляр на
протокол за самоначисляване на ДДС, в който не фигурират данни за доставчик и получател, а само данните на
лицето, което се самозадължава с начисленото ДДС.
Издаденият протокол изглежда така:

При записа на документа в Дневника по ДДС данните от протокола ще попаднат в установената по
подразбиране за този документ операция по ДДС, например „205 Данък 20% в други случаи“.
За удобство при отчитането на ДДС за лични нужди е предвидена специална операция, която се активира с
поставянето на отметка в полето „Стоки и услуги за лични нужди“, която автоматично сумата на данъчната
основа и поставя сумата на ДДС от текущата операция на реда с операцията „222 ДДС за стоки и услуги за
лични нужди“.

Като резултат от активирането на полето „Стоки и услуги за лични нужди“ ще получите:

За да завършите с подготовката на документа за запис в Дневника поставете отметка и в полето „Не се
изисква въвеждане на контрагент“ и запишете документа.

4. ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛАТАТА.
ДНЕВНИК НА ПРОДАЖБИТЕ.
Въведените два документа трябва да са записани:
- ДДС-ПР № 000000002 за бракуване на стоки в колона 10 и колона 12;
- ДДС-ПР № 000000003 за отчитане на ДДС за лични нужди в колона 10 и колона 16.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДДС.
Сумите от двата документа трябва да са записани:
- ДДС-ПР № 000000002 за бракуване на стоки в клетка 20 и клетка 21;
- ДДС-ПР № 000000003 за отчитане на ДДС за лични нужди в клетка 20 и колона 23.

ПРОВЕРКА С ПОСЛЕДНАТА ВЕРСИЯ НА ПРОГРАМАТА DNEVNICI НА НАП.

Установената разлика на ред 1 от Дневника на продажба се дължи на това, че при начисляването на ДДС
при брак в дневника не се посочва данъчна основа.

