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ЕДИС-АСО 7.5 

 
Изменения и допълнения във връзка с промените на ЗДДС и 

Правилника за прилагане на ЗДДС в сила от 01.01.2019 год. и нови модули 
за отчитане на специални случаи от ЗДДС.  

 
 
Измененията и допълненията в този документ са свързани с: 

 Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки по чл. 167а от ЗДДС и свързаните с това промени 
в съдържанието на файловете по давани към НАП и печатните форми  на дневниците на покупките и 
продажбите; 

 Промяна в издаването на различни видове протоколи свързани с отчитането на ДДС и включване на 
нови протоколи за корекции на ДДС по чл. 78, 79, 79а и 79б от ЗДДС; 

 Включен е модул за отчитане на облагането на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за 
радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са 
данъчно незадължени лица установени в Европейския съюз с използване на специалния режим за 
съкратено обслужване от едно гише (MOSS).  

 Нови възможности във функцията за анализ на дневниците по ДДС от меню ДДС на ЕДИС-АСО; 
 Нови функционални разширения и допълнения  

Промените са включени и в двете поддържани версии на счетоводната система: професионална и стандартна 
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.  
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I. ПРОМЕНИ В МОДУЛА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДДС.  
1. ОТЛОЖЕНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ ВНОС НА СТОКИ ПО ЧЛ. 
167а ОТ ЗДДС 

С новите разпоредби на чл. 57, ал. 5 и ал. 6 на ЗДДС от 01.01.2019 г. бе въведена възможност за отложено 
начисляване на ДДС от вносител при внос на определени стоки на територията на страната. В тази връзка в 
ЗДДС бе създадена и нова глава двадесета „а“ с чл. 167а и 167б, с които се определят условията за отложеното 
начисляване на данъка. Тези условия засягат както лицата, които имат право да ползват тази възможност, така и 
видовете стоки, при вноса на които може да се прилага тя. За упражняване правото на отложено начисляване по 
реда на чл. 167а от закона в ППЗДДС е създаден нов чл. 49а, съгласно който вносителят декларира това 
обстоятелство и вписва данъка в митническия документ за внос като изпълнението на условията за правото да 
приложи този ред, поставени в чл. 167а, т. 3 и 4 от закона, се проверява служебно от митническите орган чрез 
проверка в публичната част от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона и на посочената в чл. 169 от закона публична 
информация и по реда на чл. 87, ал. 11 от ДОПК. Когато изискуемите от закона условия са налице, данъкът не 
се взема под отчет и митническите органи допускат вдигането на стоките, без той да е ефективно внесен или 
обезпечен.  

При това за вносителя възниква задължение за отразяването този данък в отчетните си регистри по чл. 124 
от закона, като: 

 посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в 15-дневен срок от данъчното събитие по чл. 54 
от закона в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на дневника за продажби за 
този данъчен период с код „03“ и посочи данъчната основа в колони 9 и 11, съответно данъка в колони 
10 и 12, на приложение № 10; 

 посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, и попълни 
колони от 1 до 8 вкл. на приложение № 10 на дневника за продажби за този данъчен период. 

Правото за приспадане на данъчен кредит на вносителя се упражнява в срока по чл. 72 от закона, като: 
 посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 

167а от ЗДДС“ на дневника за покупките с код „03“ и посочи данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и 
начисления данък в колона 11 на приложение № 11; 

 посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, като попълва 
само информацията в колони от 1 до 8 на приложение № 11 на дневника за покупките. 

При изпълнението на изискванията свързани с отложеното начисляване на ДДС в ЕДИС-АСО се извършват 
следните операции: 

  

1.1. Нови операции за отчитане по ДДС. 
При първото влизане във фирмата ЕДИС-АСО автоматично създава нови две операции: 

 124 - Доставка по чл.167а от ЗДДС за отчитане на отложеното начисляване на ДДС в дневника на 
покупките; 

 224 - Доставка по чл.167а от ЗДДС за отчитане на отложеното начисляване на ДДС в дневника на 
продажбите. 

Желателно е да проверите резултата от тази актуализация. Влезте в меню „ДДС / Операции по ДДС“. 
На екрана ще бъдат показани операциите по ДДС и можете да проверите дали посочените по горе са в този 

списък. 



 
 
Ако тези операции липсват, преминете в меню „Сервиз / Проверка на базата данни“.  
Поставете отметка в полето „Включи в проверката и параметрите по ДДС“ и натиснете бутона 

„Проверка“.  Новите операции ще бъдат заредени в базата данни. 
  

  
 
 
 
 
 
 



1.2. Въвеждане на митническия документ и Протокола по чл. 117, ал.2 в Дневника на 
продажбите. 

 

1.2.1.Въвеждане на митническия документ. 
Съгласно изискването в ЗДДС за отчитане на отложеното начисляване на ДДС митническия документ трябва 

да бъде включен с нулеви стойности в Дневника на продажбите. 
При въвеждането на митническия документ трябва да използвате сметка, в която да въведете стойността на 

отложеното ДДС, например „45321- Отложен данък от продажби“. Счетоводната статия „дт 457 / кт 45321“ се 
въвежда с  нулеви стойности. 

 

 
 
При опит за запис трябва да потвърдите, че желаете са запишете документ с нулеви стойности. 

  
 
 
В екрана за въвеждане на данните по ДДС трябва да въведете данните за контрагента и да поставите  отметка 

в полето „Отложено начисляване на ДДС по чл.167а“. ЕДИС-АСО автоматично ще избере операция „224 – 
Доставка по чл. 167а от ЗДДС“, в която ще постави нулеви стойности, както е изискването в ЗДДС за отчитане 
на митническите документи с отложено начисляване на ДДС. 

 
 
 
 
 
 



 
 

1.2.2.Въвеждане на протокол за отчитане на отложеното ДДС. 
В съответствие с изискването на чл. 54 от ЗДДС в 15-дневен срок лицето е длъжно да издаде протокол по чл. 

57, ал.6 от ЗДДС, който да бъде включен в Дневника на продажбите.  
В Протокола се въвежда счетоводната статия за отчитане на начисления ДДС по доставката отразена в 

митническия документ. 
 
 



 
 
При записа на протокола в Дневника на продажбите трябва да бъдат въведени данни за контрагента  (1) и да 

бъде поставена отметка в полето „Отложено начисляване на ДДС по чл.167а“ (2). 
ЕДИС-АСО автоматично ще избере операция „224 – Доставка по чл. 167а от ЗДДС“, в която ще постави 

въведения по сметка „4532“ данък (3). Трябва да въведете ръчно данъчната основа (4) и да запишете протокола. 
 
 
 

 

1 

2 
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1.3. Въвеждане на митническия документ и Протокола по чл. 117, ал.2 в Дневника на 
покупките. 

Правото за приспадане на данъчен кредит на вносителя се упражнява в срока по чл. 72 от закона, като: 
 посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка в Дневника за 

покупките; 
 посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в Дневника за покупките. 
 

1.3.1.Въвеждане на митническия документ. 
При въвеждането на митническия документ трябва да използвате сметка, в която да въведете стойността на 

отложеното ДДС, например „45311- Отложен данък от покупки“. 
  

 
 

След въвеждането на счетоводните статии преди записа на документа ще се отвори екрана за въвеждане на 
данните по ДДС. ЕДИС-АСО автоматично ще избере операцията по подразбиране, в случая  „108 – Внос с право 
на пълен данъчен кредит“ (1). 

 



 
 
Поставете отметка в новото поле „Отложено начисляване на ДДС по чл.167а“ (2). ЕДИС-АСО автоматично 

ще нулира данните в операция „108“ и избере операция „124 – Доставка по чл. 167а от ЗДДС“, в която ще 
постави нулеви стойности, както е изискването в ЗДДС за отчитане на митническите документи с отложено 
начисляване на ДДС. 

   

1 

2 



 
 
 

1.3.2.Въвеждане на протокол за отчитане на отложеното ДДС. 
В Дневника на покупките се записва същия протокол, който беше издаден за отчитане на отложеното ДДС  в 

Дневника на продажбите. Трябва да променен архива, в който се въвежда протокола. 
 

 
 



При записа на протокола в Дневника на покупките трябва да бъдат въведени данни за контрагента  (1) и да 
бъде поставена отметка в полето „Отложено начисляване на ДДС по чл.167а“ (2). 

ЕДИС-АСО автоматично ще избере операция „124 – Доставка по чл. 167а от ЗДДС“, в която ще постави 
въведения по сметка „4531“ данък (3). Трябва да въведете ръчно данъчната основа (4) и да запишете протокола. 

 

 
 

1.4. Дневници по ДДС. 
Отложеният данък се отразява в Дневника на продажбите, като: 

 за издадения протокол по чл. 57, ал. 6 в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от 
ЗДДС“ на Дневника за продажби се попълва код „03“ и данъчната основа се посочва в колони 9 и 
11, съответно данъка в колони 10 и 12, на приложение № 10; 

 за митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, се попълват 
колони от 1 до 8 на приложение № 10 на Дневника за продажби. 

 

1 

2 
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Отложеният данък се отразява в Дневника на покупките, като: 
 за издадения протокол по чл. 57, ал. 6 в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от 

ЗДДС“ на Дневника за покупките се попълва код „03“ и данъчната основа се посочва в колони 9, 10 или 
12 и начисления данък в колона 11 на приложение № 11; 

 за митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, се попълват колони от 
1 до 8 на приложение № 11 на Дневника за покупките. 

 

 



2. РАБОТА С ПРОТОКОЛИ ЗА ОТЧИТАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА ДДС 

2.1. Издаване на протокол за вътрешно-общностни придобивания (ВОП).  
Използва се тип документ „ДДС-ПР”, което автоматично прави достъпен бутона „Издаване на протокол”. 

След въвеждането на данните на документа и счетоводните записвания можете да активирате този бутон, за да 
достигнете до екрана за въвеждане на данните в протокола. 

 

 
 
 

ЕДИС-АСО автоматично ще попълни данните за контрагенти, ако такъв е посочен счетоводните записвания 
за документа. В противен случай ще трябва да го изберете от номенклатурата на контрагентите или да го въведете 
там. Активирането на тази номенклатура става с малкия бутон в края на полето „Идентификационен номер по 
ДДС” (1). При вътрешно-общностни придобивания (ВОП) можете да попълните номера на издадената от 
доставчика фактура (2). Задължително се посочват ставката на данъка, съставилия протокола  и основанието за 
начисляване на данък (3). Последното се избира от падащия списък. Този списък може да бъде редактиран и 
допълван след активирането на съответния бутон (4). Позициите на протокола се въвеждат ръчно в свободен 
формат (5). Последователният ред на артикулите в поле „No” се генерира от програмата и не може да бъде 
променян. В  процеса на въвеждане и редактиране могат да се използват бутоните под таблицата (6). Общата 
сума за протокола се изчислява динамично и извежда в поле „Обща сума” (7). С бутон „Запис” съхранявате 
протокола в базата данни, а с бутон „Печат” го отпечатвате.  

СЪВЕТ! При въвеждане на големи протоколи периодично ги записвайте, за да избегнете загубата на данните 
в резултат на аварийно прекъсване на захранването, блокиране на компютъра или други необичайни ситуации. 

 

2.2. Генериране на протокол за ВОП от доставките. 
 
При доставка на материални запаси от ЕС и счетоводното им отчитане в натура по сметките от група 30 може 

да бъде генериран протокол от доставката при въвеждането им по сметката без да се налага да бъдат въвеждани 
повторно при издаването на протокола. 

В следващия пример  при въвеждането на доставката по сметка 302 с отчитане в натура се активира екрана за 
въвеждане на доставените материали с данни за тяхното количестов, цена, стойност и други. 

Избраният тип документ „ДДС-ПР“ активира бутона „Издаване на протокол“ от същия екран. 
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След въвеждането на доставените материали натиснете бутона „Издаване на протокол“. 
Ще се активира екрана за издаване на протокол за ВОП и данните за въведените материални запаси ще бъдат 

заредени в него. 
 

 
  
 
 
 

2.3. Протокол за годишна корекция на ДДС по чл. 73, ал. 6 и 8 или протокол за корекция 
на ДДС.  

Използва се тип документ „ДДС-ПР”. 
Операцията изисква въвеждането само на следните данни: 

 Ставка на данъка и основание за начисляването на данък (1); 
 името на съставилия протокола (2); 
 отметка в полето „Протокол за корекция на ДДС” (2); 
 определяне на вида на издавания протокол (2); 



 сумата на корекцията (3).  
ЗАБЕЛЕЖКА: Протокол за годишна корекция на ДДС по чл.73, ал.8 може да бъде издаден само през 

декември на текущата отчетна година. 
Протокол за корекция на ДДС може да бъде използван при необходимост да се издаде документ за корекция 

на ДДС, в който е необходимо  да се посочи само причината за корекцията и нейната сума. 
 

 
 
 
 

2.4. Протоколи издавани по чл.66 от ППЗДДС за корекция на данъчен кредит по чл.78, 
79, 79а и 79б. 

 
За тази операция се използва документ „ДДС-ПР“. 
За всеки от протоколите се изисква различно съдържание. 
За издаването на такъв протокол трябва да поставите отметка в кутията „Протокол за корекция на 

дан.кредит“ и да изберете вида протокола (1). След това можете да попълните редовете във формуляра в 
свободен текст или да използвате предварително подготвените шаблони, който се активират с бутона до полето 
за избор на протокол (2).  ЕДИС-АСО ще зареди шаблон на протокола, в който можете да попълните 
липсващите данни, да добавяте редове, да изтирвате съдържанието, което не ви е необходимо, да премествате 
редовете е желаната от вас последователност като променяте номерацията на редовете (3). При използване на 
шаблон основанието за корекция на данъка също се попълва автоматично от програмата. 

В тази група са включени следните протоколи: 
 

 Протокол по чл.66, ал.1 от ППЗДДС за корекция на данъчен кредит по чл.78, ал.4 и 5 от ЗДДС 
 Протокол по чл.66, ал.3 от ППЗДДС за корекция на данъчен кредит по чл.79, ал.1,2 и 3 от ЗДДС 
 Протокол по чл.66, ал.4 от ППЗДДС за корекция на данъчен кредит по чл.79, ал.5 от ЗДДС 
 Протокол по чл.66, ал.5 от ППЗДДС за корекция на данъчен кредит по чл.79а от ЗДДС 
 Протокол по чл.66, ал.6 от ППЗДДС за корекция на данъчен кредит по чл.79б от ЗДДС 
 Протокол по чл.66, ал.7 от ППЗДДС за корекция на данъчен кредит по реда на чл.79, ал.5 от ЗДДС и 

съгласно формулата на чл. 66, ал. 7 ППЗДДС 
 Протокол по чл.116, ал.4 от ЗДДС за анулиране на документ 
 Протокол по чл.117, ал.4 от ЗДДС за изменение на данъчната основа на доставка, за която е издаден 

протокол 
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При печат издадения протокол би трябвало да изглежда така: 
 

 
 
Протоколите издавани по чл. 78 и чл. 79 от ЗДДС трябва да съдържат следните реквизити: 
 
Протокол по чл. 78, ал .4 и 5 от ЗДДС. 
За тази операция се използва документ „ДДС-ПР“. 
В случаите по чл. 78, ал. 4 и 5 от закона регистрираното лице коригира размера на ползвания данъчен кредит 

независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие, или друг документ, когато документирането следва 
да се извърши по правилата на законодателството на друга държава членка не по-късно от 5 дни от развалянето 
на доставката, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа: 
 1. номер, дата; 
 2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето; 
 3. основание за извършване на корекцията; 
 4. размер на ползвания данъчен кредит; 
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 5. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит; 
 6. номер и дата на кредитното известие, когато е издадено такова. 

 
Протокол по чл. 79, ал.5 и 6 от ЗДДС 
За тази операция се използва документ „ДДС-ПР“. 
Този протокол се издава от регистрирано по ЗДДС лице, което е приспаднало данъчен кредит частично или 

пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност за произведена, придобита или 
внесена от него стока, включително за придобиване или изграждане на недвижим имот, или е приспаднало 
частично данъчен кредит за получена услуга, които са или биха били дълготрайни активи и извърши облагаема 
доставка на стоката или услугата има право да приспадне неползван при придобиването данъчен кредит. 

Издаденият протокол трябва да съдържа: 
 1. номер, дата; 
 2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето; 
 3. основание за извършване на корекцията; 
 4. описание на стоката или услугата; 
 5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при 

придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаване на услугата; 
 6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит; 
 7. брой на съответните години по чл. 79, ал. 5 и 6 от закона; 
 8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото 

и използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима за 
изчисляване на корекцията; 

 9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на частичен данъчен кредит, 
когато е необходим за изчисляване на корекцията; 

 10. размера на неползвания данъчен кредит, който лицето може да приспадне. 
 
Протокол по чл. 79а от ЗДДС. 
За тази операция се използва документ „ДДС-ПР“ и се издава за стоки, включително недвижими имоти, 

които са или биха били дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право 
на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е 
налице право на приспадане на данъчен кредит. 

Размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който 
регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на 
изменението. 

Корекциите по чл. 79а от закона се извършват за всяка от годините, следващи годината на упражняване на 
право на данъчен кредит или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не е 
упражнено право на данъчен кредит, или съответно за всяка от годините, следващи годината на фактическото 
използване, в случай че имотът не е използван повече от една година 
от годината на упражняване на право на данъчен кредит, или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 
от закона, когато не е упражнено право на данъчен кредит, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа: 
 

 1. номер, дата; 
 2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето; 
 3. основание за извършване на корекцията; 
 4. описание на стоката, която е или би била дълготраен актив, включително недвижим имот; 
 5. начислен ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката, включително при 

придобиването или изграждането на недвижим имот; 
 6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит; 
 7. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото 

и използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея, когато е необходима 
за изчисляване на корекцията; 

 8. пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото 
и използване за годината на настъпване на изменението в използването на стоката до изтичане на 5-
годишния срок, съответно 20-годишния срок, съгласно чл. 79а, ал. 3 от закона, когато е необходима за 
изчисляване на корекцията; 

 9. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, когато 
е необходим за изчисляване на корекцията; 

 10. коефициент по чл. 73 от закона за годината на настъпване на изменението в използването на стоката 
до изтичане на 5-годишния срок, съответно 20-годишния срок, съгласно чл. 79а, ал. 3 от закона; 

 11. размера на увеличението/намалението на размера на данъчния кредит. 
 
Протокол по чл. 79б от ЗДДС. 
За тази операция се използва документ „ДДС-ПР“ и се издава за услуги, които са или биха били 



дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през 
която настъпи изменение в използването на съответната услуга за доставки, за които е налице право на 
приспадане на данъчен кредит. 

Размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който 
регистрираното лице би имало право на приспадане, ако получаваше услугата в годината на настъпване на 
изменението. 
Корекциите по чл. 79б от закона се извършват за всяка от годините, следващи годината на упражняване на 
право на данъчен кредит или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не е 
упражнено право на данъчен кредит, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа: 

 
 1. номер, дата; 
 2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето; 
 3. основание за извършване на корекцията; 
 4. описание на услугата, която е или би била дълготраен актив; 
 5. начислен ДДС при получаване на услугата; 
 6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит; 
 7. коефициент по чл. 73 от закона за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит, 

когато е необходим за изчисляване на корекцията; 
 8. коефициент по чл. 73 от закона за годината на настъпване на обстоятелствата до изтичане на 5-

годишния срок съгласно чл. 79б, ал. 3 от закона; 
9. размера на увеличението/намалението на размера на данъчния кредит. 

 
 
Можете да издадете свободен протокол за корекция на данъчен кредит като изберете „Друг протокол“ в 

полето за избор на протокол, да напишете основанието на издаване на протокола и неговото съдържание в 
свободен текст. Особеното в издаването на тези протоколи е възможността да отпечатате формуляр без колони 
за стойност и допълнителни уточнения свързани с данъчна ставка.  

 

2.5. Протокол за бракуване на материални запаси и начисляване на дължимото ДДС. 
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 само начисляване на ДДС, в който не фигурират данни за доставчик 
и получател, а само данните на лицето , което се само задължава 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“. 
 

 
 
 
 

2.6. Протокол за отчитане на ДДС за доставка на стоки и услуги за лични нужди с 
издаване на протокол по чл. 117. 

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 само начисляване на ДДС, в който не фигурират данни за доставчик и получател, а само данните на 
лицето, което се само задължава 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. 
 
 
Проверка на резултата от протокола за брак и отчитане на ДДС за лични нужди. 
 
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 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. 
 



3. НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА НА ДНЕВНИЦИТЕ 
ПО ДДС. 

3.1. Проверка за идентичност на контрагента между дневниците по ДДС и записаните в 
базата данни документи. 

 

 
В горната част на екрана за анализ на ДДС от меню „ДДС“ ще забележите нов бутон „Дневници и 

документи“, След неговото активиране ще бъде изведе екран с пояснения, какво включва тази проверка: 
 

 
 

3.2 Филтър на анализа на ДДС за определен архив. 
Под споменатия по горе бутон ще забележите ново поле „Архив“, което Ви позволява да изберете определен 

архив с документи по ДДС, към който да приложена проверката по ДДС.  Използването на тази възможност е 
изключително полезно за проверка на заредените от импорт документи по ДДС.  

 



4. СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ СЪКРАТЕНО ОБЛУЖВАНЕ ОТ ЕДНО ГИШЕ 
(MOSS).  

4.1. Описание. 
Този режим се прилага в случаите, когато се предоставят далекосъобщителни, радио-телевизионни и 

електронни услуги на данъчно незадължени лица от Европейския съюза, за които би възникнало задължение 
доставчика да се регистрира по ДДС във всяка страна-членка, на чиято територия предоставя такива услуги. 

Регистрацията се прави на основание чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС. 
Специалните режими по тази глава са: режим извън Съюза, когато доставчикът на услугите не е установен 

на територията на Европейския съюз, и режим в Съюза, когато доставчикът на услугите е установен на 
територията на Европейския съюз . 

Данъчната ставка на доставките по тази глава е приложимата ставка в държавата членка по потребление. 
Данъчният период за регистрираните по тази глава лица е тримесечен и съвпада календарното тримесечие. 

Регистрирано лице подава справка-декларация за прилагане на специален режим по образец, определен в 
правилника за прилагане на закона, за всеки данъчен период в срок до 20-о число на месеца, следващ данъчния 
период, независимо дали през периода е извършвало доставки. 

Регистрирано на основание чл. 154 или 156 лице е длъжно да води електронния регистър по чл. 120, ал. 3, 
който включва: 

1) Държава членка по потребление; 
2) Вид и количество на предоставяната услуга; 
3) Датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката; 
4) Номер и дата на фактурата, ако такава е издадена за доставката, както и друга информация, 

съдържаща се в нея; 
5) Данъчната основа, като се посочва използваната валута; 
6) Всяко последващо увеличение или намаление на данъчната основа; 
7) Приложимата ставка на данъка; 
8) Размерът на данъка, като се посочва използваната валута; 
9) Датата и размерът на получените плащания и начинът на плащане; 
10) Всички авансови плащания; 
11) Име, пощенски адрес и електронни адреси на клиента, когато са известни на данъчно задълженото 

лице; 
12) Информация, използвана за определяне на мястото, където е установен клиентът или където е 

постоянният му адрес или обичайното му пребиваване. 
Допуснати грешки (неотразени или неправилно отразени стойности) в подадена справка-декларация за 

прилагане на специален режим от регистрирано лице се поправят, като лицето извърши необходимите 
корекции и отново подаде изменената справка-декларация за същия данъчен период. Не се допуска корекциите 
да се отразяват в справка-декларация за друг данъчен период. 

Използването на специалния режим в ЕДИС-АСО ще бъде наричано MOSS.  
 

4.2. Подготовка на ЕДИС-АСО за работа с MOSS. 
Всички необходими процедури, параметри и номенклатури за използване на MOSS се зареждат автоматично 

при актуализацията към ЕДИС-АСО 7.5. 
От потребителя се изисква да въведе своите идентификационни данни на английски език. 
За целта влезте в меню „ДДС / Съкратено обслужване на едно гише (MOSS)“ , въведете вашия 

идентификационен номер по ДДС, името на фирмата и натиснете бутона „Запис на промените“. 
При актуализацията на програмата се зареждат установените към момента за всяка страна членка ставки по 

ДДС за далекосъобщителни, радио-телевизионни и електронни услуги. Можете да ги разгледате и при 
необходимост редактирате от същото меню като изберете опцията „ДДС ставки на страните от ЕС за MOSS” 
и натиснете бутона „Избор“.  За някой страни като Австрия, Франция са определени повече от една ставка по 
ДДС за един и същи вид услуга: стандарта и редуцирана. Изборът на съответния вид ставка се избира при 
записа на документа в електронния регистър. След някои ставки, заградени в скоби, има уточняващ коментар 
посочен след знака „#“.  Този вид уточнения са посочени в документацията за MOSS, достъпна на сайта на 
НАП.     

Останалите опции ще бъдат разгледани по нататък. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



4.3. Въвеждане на документи в електронния регистър за MOSS. 
Документите въвеждани в електронния регистър за MOSS (за по-кратко ще бъде наричан ЕР-МОСС) са 

свързани с със счетоводните документи записвани в базата данни на ЕДИС-АСО. Записът в ЕР-МОСС може да 
бъде направен при самото първоначално въвеждане на документите в ЕДИС-АСО или в последствие. 

ВАЖНА ПРЕПОРЪКА! 
Поставяйте документите, които трябва да бъдат записани в ЕР-МОСС в отделен архив! 
 
Въвеждане на документите в ЕР-МОСС заедно със записа им базата данни на ЕДИС-АСО. 
В екрана за въвеждане и корекция на единични документи ще забележите новия бутон „Данни за MOSS”. 
 

 
  
Ако въведеният документ трябва да бъде записан в ЕР-МОСС, трябва да натиснете този бутон. 
След неговото активиране ще се появи екран за уточняване на параметрите за регистрация н а този клиент: 
 

 
 
За целите на МОСС се поддържа отделна номенклатура на клиентите, с изискванията за тази регистрация 



данни.  В случай, че няма промяна на данните за регистрацията на  клиента, продължавате напред с бутона 
„Изход“ и ще достигнете до екрана за въвеждане на основните данни за  услугата, която трябва да бъде 
регистрирана в ЕР-МОСС. 

 

 
 
Изискванията към данните, които трябва да бъдат записани са строго регламентирани в документацията за 

MOSS и повечето полета са задължителни. 
ЕДИС-АСО автоматично попълва: 
 кода на клиента; 
 номера на трансакцията (това е номера на документа); 
 датата на трансакцията и датата на доставката (от датата на документа); 
 статуса на доставката ( в повечето случаи това е нормална доставка); 
 вида на доставката (фактура); 
 страната потребление (от регистрацията на клиента). 
Всяко от тези полета е достъпно за редактиране, ако имате съображения за промяна на неговото 
съдържание. Обърнете внимание на двете полета в екрана. 
Панел (1) се използва за извеждане на помощна информация при преминаването от едно поле в друго. Тази 
помощна информация е извлечена от документацията за MOSS. 
В панел (2) се показват данните за приложимите ставки по ДДС за предлаганите услуги за избраната страна 
по потребление. 
В панел (3) се въвеждат данните за предоставените услуги. 
Моля да обърнете внимание, че датите се въвеждат във формат: „гггг-мм-дд“, където „гггг“ е годината с 
четири цифри, „мм“-месеца с две цифри и „дд“-деня с две цифри. Например: „2019-05-03“ . 
За улеснение при влизането в поле за дата, в долния ляв край на екрана се появява календар и датата може 
да бъде избрана от него. ЕДИС-АСО има грижата да я трансформира в правилния формат. 
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Попълването на всички данни е задължително с изключение на колоната „Регион“, която се попълва при по 
особени случаи. Попълва се държавата или региона на прилаганата данъчна ставка. Той се основава на ISO-
3166-2, който разрешава обозначаването на конкретен регион в държавата. 
Например: FR-RE се отнася за френския остров Реюнион,  а US-AS се отнася за Американска Самоа, 
След коректното въвеждане на всички необходими данни с бутон „Запис“ документа се записва в ЕР-
МОСС.  С бутон „Изтриване“ можете да изтриете документа от ЕР-МОСС. 
Забележка: 
Изтриването на документа от базата данни на ЕДИС-АСО не води до автоматичното му изтриване и от ЕР-
МОСС.  Трябва най-напред да го изтриете от ЕР-МОСС и след това от базата данни на ЕДИС-АСО. 
Ако сте пропуснали да направите това, в меню „ДДС / Съкратено обслужване на едно гише (MOSS)“ 
има включени средства за изпълнението на тази операция. 
В случай, че сте направили корекции във вече записан в ЕР-МОСС документ и желаете да 
възстановите предходното му състояние можете да използвате бутона „Зареждане“. 
Ако е налична информация за извършено плащане по услугата, можете да го въведете с бутона 
„Плащане“. 
Отваря се екран за въвеждане на данните за извършеното плащане: 



 
 
Дължимата сума е посочена в евро, сумата на плащането също трябва да бъде в евро. 
Вида на плащането и платежното средство се избират от падащото меню в полето и се строго определени 
съгласно изискванията на MOSS. 

 
 

 
 
При влизане в екрана за ново плащане ЕДИС-АСО извежда списъка на извършените вече плащания по 
документа и можете да въведете новото плащане в него. 
 



 
  
По всяко време можете да въвеждате, изтривате или коригирате направени плащания за предоставените 

услуги. 
Не е необходимо услугите да бъдат въвеждани в ЕР-МОСС при осчетоводяването на документите в ЕДИС-

АСО, все пак отчитането на услугите по MOSS е на тримесечен период. По всяко време можете да извикате 
записан в базата данни документ и да го регистрирате в ЕР-МОСС. Както вече беше показано това може да 
стане от меню „Операции / Въвеждане и корекция на единични документи“. Достъпът до ЕР-МОСС е 
осигурен и от екрана за въвеждане на данните в Дневниците по ДДС, където също е включен бутон „Данни за 
MOSS”.  

 



 
 
 
ВАЖНА ПРЕПОРЪКА! 
Поставяйте документите, които трябва да бъдат записани в ЕР-МОСС в отделен архив! 
Това Ви дава възможност бързо да ги избирате и записвате в регистъра. 
При отложен запис използвайте „Въвеждане и корекция на партиди от документи“ в меню „Операции“. 

Можете да установите филтър по архив за избрания месец и да заредите всички документи, които трябва да бъдат 
записани в ЕР-МОСС. След това преминавайки последователно през документите от заредения списък с бутона 
„Данни за МОСС“ да ги запишете в регистъра. Този начин на работа ще Ви спести много време, което е 
необходимо да ги зареждате и обработвате последователно.   

 



  
 

4.4. Корекция на записаните в електронния регистър по MOSS (ЕР-МОСС) документи. 
Единият вариант за корекция вече беше разгледан и той следва общата стратегия на редакция на документи в 

ЕДИС-АСО. Документът или набор на документи да бъде зареден от меню „Операции“, „Въвеждане и 
корекция на единични документи“ или „Въвеждане и корекция на партиди от документи“ и след това да 
преминете с бутона „Данни за МОСС“ в екрана на ЕР-МОСС и да извършите необходимите корекции.  

Другият вариант е да използвате специалните функции включени е меню „ДДС  / Съкратено обслужване на 
едно гише“. 

 

  

 



4.4.1. Въвеждане и корекция на данните за клиентите. 
 

 
 
С използването на тази опция можете да въвеждате нови клиенти, да редактирате данните на съществуващите 

или да изтривате клиенти, на които вече не се предоставят услуги по MOSS. 
Полето „Филтър“ и бутоните до него за търсене работят по познатия от номенклатурата на контрагентите 

начин за търсене на съдържание в избраната колона. 
Сортирането на контрагентите се прилага чрез щракване в заглавието на колоната. Колоната, по която се 

извършва сортирането е маркирана в различен цвят, също и текущия ред. 
С бутон „Нов клиент“ се отваря разгледания вече екран за въвеждане на данните на нов клиент. 
 

 
 
Кодът на контрагента се поддържа автоматично от ЕДИС-АСО и не може да бъде коригиран. 
Полетата с данни, които са задължителни са: име на клиента и страна-потребление. Те са оцветени в различен 

цвят.  
 
Редактиране на данните за клиент. 
За редактиране на данните на клиент трябва да се преместите на реда, в който се намират неговите данни (1)  

и да направите корекцията в долната част на таблицата. 



 
Корекциите автоматично се отразяват на реда с данните на клиента без да  е необходимо да предприемате 

други действия. Полетата с данни, които са задължителни са оцветени в различен цвят. Кодът на контрагента се 
поддържа автоматично от ЕДИС-АСО и не може да бъде коригиран. 

 
Изтриване на данни за клиенти. 
С бутона „Изтриване на клиенти“ се активира нов екран, в който ЕДИС-АСО извежда списък на клиенти, 

за които не са намерени записи в ЕР-МОСС и те могат да бъдат изтрити от базата данни за текущата година.  

 
Трябва да поставите отметка пред клиентите, чийто данни искате да изтриете. Тези редове ще бъдат 

маркирани с червен цвят.  С бутона „Маркирай всички“ можете да маркирате всички клиенти за изтриване  или 
да премахнете поставените отметки с бутона „Отмени маркирани“. Самото изтриване на маркираните клиенти 
се активира с бутона „Изтриване на маркираните клиенти“. 

 
Експорт на данните на клиентите. 

С бутон „Експорт“ се активира екран с възможности за експорт на списъка с контрагенти в различни 
възможни формат. Ако е поставена отметка в полето „Преглед на файла след импорта“, се активира съответната 
програма и експорта се зарежда в нея. Това е възможно само, ако са правилно зададени асоциациите в 
операционната система. Например, експорта към Open Office се извежда във формат ODS и ако този тип файлове 
са асоциирани с Open Office (инсталиран на компютъра), програмата ще активира програмата CALC на Open 
Office и ще зареди в нея експорта.  
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Импорт на клиенти в номенклатурата. 
Работа с тази функция се състои в следното: 
Файлът за импорт трябва да е текстови или от типа CSV т. е.  това е текстови файл, в който се използва определен 

разделител, с който се маркира началото и края на всяко поле. Използваният разделител не трябва да се среща в съдържанието 
на полето, в началото и в края на реда са данните за клиента. 

В панел "ВХОДНИ ПОЛЕТА" (1) се маркират полетата, които се импортират и тяхното подреждане във файла. 
Подреждането на полето е строго определено и не може да бъде променяно. Задължителните полета във входния файл 

са: код, име на клиента, страна и адрес на потребление. Поставените пред тях отметки не могат да бъдат премахнати. 
Останалите полета не са задължителни, но могат да бъдат прескачани. Например, не можете да маркирате полето „Адрес на 
доставка“ и да пропуснете полето „Страна на доставка“.  Данните за клиенти се зареждат и в двете номенклатури: на ЕДИС-
АСО и тази използвана в електронния регистър по MOSS. Между тях се поддържа пълна синхронизация. Не може да бъде 
записан клиент в ЕР-МОСС без да съществува в номенклатурата на контрагентите на ЕДИС-АСО. 

От панел "РАЗДЕЛИТЕЛ" (2) се определя символът използван като разделител между полетата. Посочени са някои 
от най-често използваните, но ако разделителят не съвпада с нито един от тях, можете да маркирате "друг" и да го въведете в 
предвиденото за целта поле. 

В полето "ФАЙЛ С ДАННИ ЗА ИМПОРТ" (3) трябва да се посочи файла за импорт. Той може да бъде въведен ръчно 
или да бъде избран с помощта на бутона в края на полето; 

С бутон "Проверка на входния файл" програмата проверява дали структурата на файла отговаря на посочената и ако 
всичко е наред, бутона "Зареждане на импорта за преглед" става достъпен. С него в панела (4) се зарежда файла с данни за 
визуален контрол преди записа в базата данни; 

С бутон "Запис на импорта в базата данни" заредените данни се записват в номенклатурата на контрагентите и ЕР-
МОСС. 
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С бутон „Печат“ се извежда списъка на клиентите за печат. Сортирането на списъка в печатната форма се 
определя от приложеното сортиране в екрана с данните на клиентите. 

 

4.4.2. Въвеждане и корекция на предоставените услуги. 
С тази функция можете да редактирате данни за предоставените услуги без да се налага да влизате в 

документите записани в базата данни на ЕДИС-АСО. Включени са възможности за експорт и печат на тези 
услуги, както и да въвеждате постъпилите плащания на услугите от клиентите. 

 

 
 
За прецизиране на списъка от услуги можете да използвате редица филтри: 

 Период, в който услугите са предоставени. Този филтър се задава винаги (1); 
 Страна потребление (2); 
 Конкретен клиент (3) В този списък фигурират само клиентите, на които са предоставени услуги за 

избрания период. 
  

 
 
След задаването на параметрите за избор с бутон „Обработка“ справката ще бъде подготвена. 
С бутон „Редакция“ се активира екрана за редактиране на данните за предоставените услуги за избрания 

клиент. Редактирането на услугите се извършва в същия екран, в който става тяхното въвеждане при въвеждането 
на документите. Подразбиращо е, че този вид редактиране е свързан с технически корекции, при които общата 
стойност  на услугите не трябва да се различава от сумата на документа, записан в базата данни на ЕДИС-АСО. 
Ако се налагат стойностни корекции, трябва в меню „Операции“ да бъде зареден документа и необходимите 
корекции да се направят, както в него, така и в ЕР-МОСС.   
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С бутон „Експорт“ можете да експортирате списъка с документи за представените  услуги в някой от 

предлаганите формати, които бяха разгледани по-горе. 
 

 
 
С бутон „Печат“ можете да отпечатате списъка с документи за представените  услуги. 
 

 
 



Въвеждане на плащания. 
Вече разгледахме начина за въвеждане на плащания при регистрацията на документа в ЕР-МОСС. 
В повечето случаи плащанията на услугите се извършват след издаването на фактурата за извършените 

услуги. С бутон „Плащане“ се отваря екран за въвеждане на постъпилите плащания за избрания документ.  
Видовете плащания и платежните средства са строго определени в документацията за MOSS и се избират от 

списъците, които се товарят с бутона в края на полето. 
 
 

 
 

 
 
Остава да бъде въведен номера на платежния документ, датата на плащането и сумата в евро. 
ЕДИС-АСО автоматично подава дата с 30 дни по-късна от датата на издаване на документа, която можете да 

коригирате като спазвате формата „гггг-мм-дд“, където „гггг“-година, „мм“-месец, „дд“-ден. 
С бутон „Запис“ записвате  въведеното плащане, а с бутон „Изтриване“ можете да го изтриете. 
При следващото влизане в направените плащания за документа ще видите въведените плащания и можетве 

да въвеждате нови. 
 

 
 
 

4.5. Подготовка на стандартизирания одитен файл (SAF). 
Данъчно задължените лица избрали възможността да се възползват от мерките за опростяване на MOSS са 

длъжни при поискване да предоставят информацията от електронния регистър по чл. 120, ал. 3 от ЗДДС в 
конкретизиран електронен формат. Схемата се нарича XML схема на стандартизирания одитен файл (SAF) за 
съкратено обслужване на едно гише (MOSS) - SAF-MOSS.  

За тази цел в меню „ДДС / Съкратено обслужване на едно гише (MOSS)” е предвидена специална  функция 
„Подготовка на стандартизирания одитен файл (SAF)”.  

При нейното стартиране се появява следния екран: 
 



 
 
 
Справката се извежда за определен период сумарно по страни на потребление на услугите. Бутони вдясно 

позволяват йерархична детайлизация (1).  Тя следва следната последователност: 
 
Бутон „Клиенти“ извежда детайлна справка по клиенти за избраната страна на потребление: 

 
 
С бутон „Трансакции“ могат да се видят издадените документи за ползваните от клиента услуги: 

 
 
С бутон „Съдържание“ при избрана трансакция (документ) се извежда справка за нейното (негово) 

съдържание: 
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С бутон „Плащания“ се извежда информация за направените плащания от клиента за избраната трансакция 
( документ):  

 

 
 
Във вариантите на справка по страни или клиенти за избрана страна са достъпни и бутоните за извеждане на 

справката в Excel-формат или експорт на справката в поддържаните формати за експорт и запис на 
стандартизирания одиторски файл SAF-XML в XML-формат. SAF-XML файла се извежда за всички клиенти на 
избраната страна на потребление от списъка: 

 

 
 
Създаденият файл може да бъде проверен с валидатор за XML-файлове, който може да бъде стартиран от този 

линк: 
 
https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html 
 
След неговото стартиране ще се повеи следния екран: 
 



 
 
С бутона „Изберете файл“ ще бъде отворен диалог за избор на създадения файл: 

 
Избраният файл ще бъде зареден в полето до бутона „Изберете файл“.  



След това натиснете бутона „Validate XML”. Ако създаденият файл е коректно създаден, ще получите 
следното съобщение „The XML document is valid” на панела за избор на XML-файл: 

 

 
 
Съвет:  Винаги затваряйте панела със съобщението от направената проверка преди да проверите друг XML-

файл.  
 

4.6. Подготовка на справката-декларация по MOSS. 
Данъчно задълженото лице, което използва един от двата специални режима, трябва да подава по 

електронен път справка декларация за ДДС по режима за съкратено обслужване на едно гише за всяко 
календарно тримесечие, независимо дали действително е доставяло далекосъобщителни услуги, услуги по 
разпространение на радио и телевизия и електронни услуги (когато за даденото тримесечие не са 
извършвани доставки в ЕС, се представя „нулева справка декларация“). Справка декларацията за ДДС по 
режима за съкратено обслужване на едно гише (и съответното плащане) трябва да бъде подадена в срок от 20 
дни от края на периода, за който се отнася. 
Справка декларацията за ДДС по режима за съкратено обслужване на едно гише съдържа данните за доставките 
до клиенти във всяка държава членка по потребление, извършени от данъчно задълженото лице, което използва 
режима, и – по режима в Съюза – от всеки постоянен обект. 
Държавата членка по идентификация разделя справка декларацията за ДДС по режима за съкратено обслужване 
на едно гише по държави членки по потребление и препраща данните на различните държави членки по 
потребление и установяване. Държавата членка по идентификация издава единен референтен номер за всяка 
справка декларация за ДДС по режима за съкратено обслужване на едно гише и го съобщава на данъчно 
задълженото лице. Този номер е важен, тъй като данъчно задълженото лице трябва да го посочи при 
извършване на съответното плащане. 

 
След активирането на тази опция от меню „ДДС / Съкратено обслужване на едно гише (MOSS)” ще се 

появи следния екрана за подготовка на справката декларация по МОСС. 
За нейната подготовка като трябва да бъде избран периода: тримесечие или от дата до дата. 
ЕДИС-АСО автоматично попълва полетата: „ИН по ДДС“, „Лице, подаващо данните“, „Дата“, но при 

необходимост можете да ги промените. След това с бутон „Обработка“ данните на справката декларация ще 
бъдат показани на екрана  в панел 1 по страни на потребление.   

При преминаването през редовете на справката декларация в панел 2 ще бъдат показни прилаганите за 
избрана страна ставки по ДДС. Ако за предоставяните услуги са използвани различни ставки по ДДС, те ще 
бъдат посочени на отделни редове. Видът на доставката и кодовете на страните са дефинирани в 
документацията по прилагането на MOSS. След обработката на данни за избрания период ЕДИС-АСО 
изчислява и показва в отделни полета общите суми на ДДС от обект в България и от постоянни обекти извън 
България в ЕС, ако има такива (3).  



 
 
С бутон „Печат“ справката декларация може да бъде отпечатана в изисквания вид и формуляр.  
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С бутон „Запис на СД по MOSS в XML“ справката декларация се записва в изисквания формат за подаване 

по електронен път към НАП в папката посочена в полето „Папка за запис на СД по MOSS” (4). Записаният 
файл moss_vatreturn.xml може да бъде проверен с валидатора за XML-файлове описан по-горе. 

Подготвената и записана справка-декларация може да бъде заредена в ЕДИС-АСО с бутона “Зареждане“ 
след като бъде избрана в полето „Поле за зареждане СД на MOSS” (5). 

Бутон „Добавяне“ ви позволява да обедините данните на няколко подготвени в изисквания XML-формат 
справки декларации: 

  
 
С бутон „Експорт“ можете да експортирате данните за справката декларация по MOSS в някой от 

предлаганите формати. 
 
 
 
 
 



5. ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗШИРЕНИЯ В ЕДИС-АСО 7.5.  
 

5.1. Ускоряване на стартирането на програмата. 
1. Оптимизиран е достъпа на програмата до базата данни при избора на фирма и период. Извършената 

проверка за направените актуализации се записва в базата данни и тази проверка не се прави повече при 
влизането във фирмата. 

2. Включена е възможност програмата да бъде стартирана локално и да се свързва към сървъра 
помощта на данните записани в специален файл с името NETLINK.TXT със следното съдържание: 
 папка за достъп до инсталацията на ЕДИС-АСО на сървъра; 
 локална папка, от която се стартира програмата от работното място; 
 номер на работното място. 
В този случай се пропускат проверките за приложени актуализации, с което се ускорява достъпа до базата 
данни на фирмата при влизането в нея. 
 
Примерно съдържание на NETLINK.TXT: 
\\SERVER\EDISASO6 (папка за достъп до инсталацията на сървъра) 
D:\WORK (локална папка, от която се стартира програмата от работното място) 
2 (номер на работното място) 
 
За улеснение при създаването на този файл можете да използвате програмата ASOLINK75.EXE, която ще 
намерите в папката, в която е инсталирана счетоводната система ЕДИС-АСО. 
След нейното стартиране направете следното: 
1) Изберете локалната папка, от която искате да стартирате ЕДИС-АСО (1); 
2) Маркирайте работното място, за което правите тази инсталация 
3) Натиснете синия бутон „Създай (обнови) локалната инсталация ЕДИС-АСО в избраната папка“.  

 

1 

2 

3 



След инсталацията ще се появи следното съобщение: 

 
което ви напомня, че трябва да осигурите възможност за автоматична проверка за актуализации. 

 

5.2. Международни фактури. 
При издаване на международни фактури е включена опция за определяне на броя на десетичните знаци за 

валутната цена. Стандартно са предвидени два знака след десетичната точка. След промяната на този параметър 
трябва да се използва бутона "Преизчисляване", за да  бъде изчислена цената с желаната точност. 

 

 
 

5.3. Преизчисляване на отчетната цена на материалните запаси. 
Направена е промяна във функцията за преизчисляване на отчетната цена. Програмата преизчислява 

отчетната цена само за счетоводни статии по дебита на сметките от раздел 6 и 7 и избраната кредитна сметка. 
След преизчисляването се активират функциите за равнение на натурите, аналитичности и обороти. 

 

5.4. Номенклатура на контрагентите. 
В номенклатурите на контрагентите е включена опция в менюто, което се отваря с десния бутон на мишката 

за извеждане на списък на дублираните контрагенти без да се проверя за наличието на документи за тях за 
текущата година. Тази опция е полезна за бърза проверка за дублирани контрагенти в системи с огромен брой 
контрагенти и въведени документи. 

 



 
 

5.5. Аналитични ведомости. 
В аналитичните ведомости е включена опция даваща възможност да бъдат показани ЕИК и кода на 

контрагента разделени със знака '/' при извеждане на  справки за сметки с аналитично отчитане по контрагенти. 
Тази опция се активира от падащото меню, което се отваря с десния бутон на мишката.  
 

 
 
 



 
 

5.6. Импорт на плащания във валута. 
Направена е промяна в полетата при импорта на плащания във валута (Професионална версия). 

Включването на параметър "%0" в полето "Стойност в лв." определя, че стойността в лева ще бъде изчислена 
на база на валутната стойност и зададения в полето "Фиксинг на БНБ" валутен курс. Ако това поле е празно,  
валутният курс ще бъде взет от номенклатурата на валутите. 

 

 
 
 

5.7. Други промени. 
Във  функцията „Настройка на средата“ от меню „Настройка“ са добавени параметрите (има на базата 

данни, свързване и трансакция) за достъп до базата данни преди отварянето на таблици и заявки към нея, които 
в неустановени случаи оставаха неопределени. 

При стартирането на анализа на базата данни ЕДИС-АСО се установява по подразбиране на таба за анализ на 



базата данни, а не на таба за анализ на документите, както беше досега. Причината за промяната, че основно се 
използва  функцията за анализ на базата данни. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ПРОМЕНИ ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.1.19.09.29 
 

Промени в модула за импорт и осчетоводяване на документи 
(Професионална версия). 
1. Импорт на анулирани протоколи за ВОП в Дневника на покупките. 

 
2. Импорт на касови отчети в Дневника на продажбите без да се подават  данни за контрагент. За целта в екрана 

за осчетоводяване на документи е включена нова опция: „Не се изискват данни за контрагента за 
дневниците по ДДС“: 

 

 
 

При включването на тази опция при импорта на касовите отчети в Дневника на продажбите се пропуска 
проверката за наличие на данни за контрагента: ЕИК (ИН по ДДС) и име на контрагента. Използването на тази 
опция е приложимо само за документи от типа: „ДДС-КА“ (Отчет за продажбите) и „ДДС-КС“ (Отчет за 
продажбите по специален ред). 

 
3. Включена е нова възможност за въвеждане на директен код на валутата без да е налично поле за вида на 

валутата във файла за импорт. Посочената валута трябва да е налична в номенклатурата на валутите и преди 
импорта за нея да е посочен актуалния фиксинг по БНБ. 

 
 



7. ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.2.19.12.19 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия. 

 
Промени в интерфейса. 
1. В основния екран на програмата е включена нова опция за разполагане на цял екран т.е.   максимално 

запълване на монитора. Това разположение беше основно за ЕДИС-АСО преди включването на опциите 
за центрирано, ляво или дясно разположение на стартиращият екран.    

  
2. Промяна на екраните в програмата, така че да се използват оптимално размерите на монитора. 

 
Промени във функциите за въвеждане на документи. 
1. При въвеждане и корекция на единични документи от меню "Въвеждане" при промяна на сумата в 

кредитната сметка ЕДИС-АСО автоматично коригира сумата по дебитната сметка, ако тя не се отчита в 
натури (валути, материални запаси) и по нея има записана сума различна от нула.  

 

 
2. Ускорена е функцията за преминаване от аналитичности по код към аналитичности по име и обратно в 

менюто за въвеждане на документи. 
3. Отстранен е малък технически проблем свързан с липсата на отварящи или затварящи кавички и името 

на аналитичностите, който водеше до не намирането на кода при преминаването от визуализация от име 
на аналитичностите към техния код. Например, за контрагент с име Фирма" ООД или "Фирма ООД,  
ЕДИС-АСО  не можеше да намери код. 

 
 



Промени във функцията за издаване на фактури (Професионална 
версия). 

1. Коригирана е грешка във функцията за изтриване на фактура от менюто, което се активира с десния 
бутон на мишката в екрана за издаване на фактури. Независимо от отказа за изтриване на издадената 
фактурата, тя се изтриваше от базата данни. 

2. При опит за запис на фактура, в която не са въведени никакви позиции и са въведени позиции, в които 
стойностите са нули се извежда предупредително съобщение и необходимост Потребителя да потвърди, 
че желае да продължи с записа на фактурата. 

3. В екрана за избор на проформа фактура в полето за търсене на контрагент може да бъде въведено част 
от името и ЕДИС-АСО ще покаже контрагентите, за които началото на името съвпада с въведения 
шаблон. След натискането на бутона за търсене в края на полето ще бъдат показани всички контрагенти, 
в чието име се среща във въведения шаблон. Допълнително към този избор се прилагат и двете 
допълнителни условия: период от дата до дата и дали са включат само проформите невключени във 
фактури. 

 

 
 
Други промени. 
1. Изключено е съобщението за невалиден документ при подготовка на дневника на покупките, в случаите, 

когато в дневника на продажбите са въведени документи за отчитане на продажбите (ДДС-КА) и 
отчитане на продажбите в специални случаи (ДДС-КС). 

2. При експорта на от базата данни от меню  "Обмен / Експорт от базата данни" се извършва проверка за 
невалидни символи в текстовите описания и ако бъдат намерени те се заменят със празни символи 
(интервал).  

 

 
 

4. В дефиницията на входните полета е включена възможност в колона „Поле 2“ да бъде зададена константна 
стойност, с която се извършва корекция на стойността на полето със следните операции: 



- събиране с определена стойност; 
- изваждане на определена стойност; 
- умножаване със зададена стойност; 
- разделяне на определено число. 

В следващия пример се импортират кредитни известия, в които стойността на кредитното известие в полето 
„@SUMA“ е зададена като положително число, което трябва при импорта да бъде трансформирано в 
отрицателно. В полето „@DDS“ е посочена общата стойност на кредитното известие. За да се получи стойността 
на ДДС за намаляване, от тази стойност трябва да бъде извадена стойността посочена в полето „@SUMA“ и 
получената стойност да се трансформира в отрицателно число. 

За извършването на тези операции в схемата на входните полета се дефинират следните операции: 
1) Стойността в полето „@SUMA” се трансформира в отрицателно число като се умножава о „-1“. В колона 

„Поле 1“ е посочено „#-1“. Използваните константи в това поле трябва се прехождат от символа „#“; 
2) От стойността на полето „@DDS“ се изважда стойността на полето „@SUMA“ (посочено в колона „Поле 

1“. Тъй като след предходната трансформация полето „@SUMA“ е отрицателно число се избира операция 
„+събери“ (колона „Тип номенклатура“).  След това се умножава по „-1“, зададено в колона „Поле 2“. За този 
тип операции се използват само числови стойности, затова не е необходимо пред използваната константа да се 
използва символ „#”. Пред нея могат да бъдат поставени само символи определящи коригиращата операция: „+“ 
(събиране), „-“ (изваждане), „*“ (умножение) и „/“ (деление). 

   

 
 
 
Други промени. 
1. В основния екран на ЕДИС-АСО да се включат опции за разполагане вляво, вдясно или в центъра на 

екрана. Тази опция позволява при монитори с достатъчно голям размер да се контролира стартиращият 
екран и по този начин да се освободи място за преглед на документи или други дейности в свободната 
част на екрана. Като минимум програмата се нуждае от 1240 пиксела широчина и 680 пиксела височина. 

 



 
 
 

2. Промени в меню "Фирми, работни места и права за достъп": 
- включен е клавиша F1 за тест на връзката към базата данни при избор на година в панела с отчетните 

периоди; 
- след преминаване от една фирма към друга в панела за отчетните периоди се установява последната 

отчетна година; 
 

 
 

- включено е поле за избор на възможните операции, което е аналогично на менюто, което се отваря 
с десния бутон на мишката в таблицата с фирмите. 

 
 



 
 

3. В меню "Инфо"  е включен бутон "Запис на регистрацията", с който се записват във файл данните за 
активацията на ЕДИС-АСО. Тази опция е полезна, когато е необходимо да се изпратят  регистрационните 
данни за работещи компютри без да се налага да се прави дезактивация. 

 

 
4. Запазване на текущата позиция в номенклатурата на контрагентите преди импорт на нови контрагенти и 

връщане на тази позиция след импорта. 
5. При запис на проформа фактура в PDF-формат в името на файла е включена и датата на издаване на 

проформа фактурата:  
„PF2019000111_15.09.2019_СЧЕТОВОДНА КЪЩА ПОЛИ ЕООД.pdf“ 

6. В анализа на дневниците по ДДС може да бъде зададена стойност, с която определя каква разлика между 
сумата на ДДС и тази по счетоводната сметка да бъде отчитана като незначителна при включен 
параметър „Не показвай незначителни проблеми“. 

 
 

7. В екрана с дневниците по ДДС е променена позицията на екрана с контролните суми. Разположението 
вече е вдясно. 



   
 

8. Изключено е изискването за администраторски права при стартирането на програмата. 
 

Промени в помощните програми. 
1. В програмата ASOADMIN7: 

 в таблицата с фирмите със стрелка надолу да се слиза на надолу в полето за маркиране; 
 с бутона "Маркирай всички" се избират само фирмите без създадена база данни. 

 
2. В програмата ASOLINK75 с клавиш F4 в таблицата с фирмите могат  да се маркират само фирмите без 

създадена работна база данни. 
 



8. ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.3.20.01.13 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия. 
 
Промени в интерфейса. 
1. Освен включените стандартни опции за разполагане на основния екран в центъра, вляво, вдясно или на 

цял екран, той може да бъде преместван и оразмеряван. 
 
Промени в номенклатурите на контрагентите. 
1. В стария вариант на номенклатурата на контрагентите полетата в панела над таблицата с контрагентите, 

в които се визуализира текущия запис, могат да бъдат използвани за редактиране на текущия запис. Не 
се допуска промяна на фирмения код. 

 
2. Промяна на идентификационния номер по ДДС на контрагент в текущата година не води до 

автоматичната му  корекция в предходната и обратно. 
 
Промени във функциите за въвеждане на документи. 
1. Коригиран е начина на работа на бутона "Контиране"  във функцията за въвеждане и корекция на  

единични документи. В досегашната версия след избор на схема за автоматично контиране и щракването 
на мишката върху бутона "Контиране" текущата позиция се запазваше и последващото натискане на 
клавиша Enter водеше до дублиране на счетоводните статии. С настоящата корекция след натискането 
на бутона "Контиране" позицията на екрана автоматично се премества  на дебитната сметка от първата 
счетоводна статия. 

 
 



2. Коригиран е проблем с отпечатването на фактури, известия и проформи фактури, които се беше появил 
в ЕДИС-АСО 7.5.2 Професионална версия от 19.12.2019 год, 

 
Други промени. 
1. Отстранен е проблем с импорта на дневници по ДДС от текстови файл в меню "ДДС" поради липса на 

графичен елемент. 
2. В меню "Инфо"  е уточнено правилното определяне на фирмата закупила лиценз за ЕДИС-АСО. 

(15.01.2020) 



9. ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.4.20.03.10 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия. 
 
Импорт на контрагенти и материални запаси. 
2. При импорта на контрагенти от външен файл ЕДИС-АСО автоматично допълва с нули отпред ЕИК 

(БУЛСТАТ), ако ЕИК не съдържа необходимите 9 символа. Освен това изтрива празните символи в кода 
на контрагента, ЕИК и ИН по ДДС, ако в тези полета съществуват такива. 

3. При импорта на материални запаси се изтриват евентуални празни символи в шифъра на групата и кода 
на материалните запаси. 

 
Избор на документи за редактиране. 
Във функцията за избор на документ за редактиране от меню "Въвеждане и корекция на единични 

документи" са направени следните промени: 
 при избор за сортиране по колона "Архив" се включва и вторично сортиране по архивен номер; 
 при избор за сортиране по колона "Арх.No" се включва и вторично сортиране по архив. 

 

 
 
Осчетоводяване на импорт. 
При дефиниране на условие за прилагане на счетоводно записване в меню „Обмен / Осчетоводяване на 

импорт“ може да бъде използвана подсметка. 
 



 
 
Аналитични ведомости 

Направена е корекция в аналитичните ведомости, с която се отстранява грешка при изчисляване на суми 
за междинни нива по сметки от група 40 и 41 при дублирани контрагенти в номенклатурата.  

    Например: Сметка 411 се отчита по контрагенти и фактури и в номенклатурата на контрагентите има 
дублирани контрагенти с различни  фирмени номера. В разглеждания пример, до месец февруари 2020 год. 
контрагента не е  бил регистриран по ДДС и след това е направил такава регистрация.  В този случай при 
подготовката на аналитична ведомост за периода от януари до март 2020 год. със зададено междинно ниво 
за сумиране по контрагенти (име и ЕИК) до тази версия ЕДИС-АСО приключваше работата с грешка, която 
изискваше аварийно затваряне на програмата от диспечера  на задачите на Windows. Сега този проблем е 
решен и програмата коректно подготвя справката. 

 

 
 



  
 
Други промени. 
3. Включена е възможност за архивиране и разархивиране на базата данни от работна станция в мрежови 

инсталации със самостоятелен сървър, на който не се работи. 
4. Коригиран е проблем свързан с директното изпращане на заявките за активация и дезактивация на 

ЕДИС-АСО. 
5. При дезактивране на ЕДИС-АСО 7.5 се дезактивира и всички предходни версии на програмата. Това е 

полезно в случаите, когато програмата трябва да бъде преместена на друг компютър, при промяна на 
хардуера или преди      преинсталация на операционната система. 

6. Защитата на Windows 10 може да изисква за изпълнението на ЕДИС-АСО да бъдат предоставени 
администраторски права, защото програмата работи със системни регистри и файлове. Моля да отворите 
и прочетете файла "Предоставяне на администраторски права на ЕДИС-АСО.pdf", който ще 
намерите в папката, където е инсталирана програмата. 

7. При проблем с шрифтовете на кирилица в Windows 10, моля отворите и прочетете файла "Езикови 
настройки на  WINDОWS 10.pdf",  който ще намерите в папката, където е инсталирана програмата. 

8. В пакета е включена самостоятелната програма „RegASO_Info.exe“, с която може да бъде изтеглена 
информация за всички активации на ЕДИС-АСО и тази информация да бъде изпратена директно по 
имейл или чрез прикачен съм писмо файл. Нейното използване е наложително при повреда на компютър 
, който е част от локална мрежа или самостоятелна машина в конфигурации с други самостоятелни 
работни места, за да бъде точно установен повредения компютър.  

В този случай, програмата се стартира на всички останали активни работни места и информацията 
трябва да бъде изпратена на ЕДИС СОФТУЕР, за да бъде установена повредената машина. Моля да 
прочетете указанията за изпращането на информацията за активациите на ЕДИС-АСО при стартирането 
на програмата. 

 



10. ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.5.20.03.20 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия. 

 
Направена е корекция за специфичен случай свързан с импорта и последваща корекция на заредени фактури 

и известия за продажби на физически лица.  
Случаят включва следните условия: 

 Сметките от група 40 и 41 се отчитат само синтетично т.е. не се поддържа номенклатура на контрагентите. 
 Във файла за импорт ЕИК за физическите лица включва еднакви числа, например девет единици или деветки. 

След зареждането на импорта при опит за корекция на такъв документ в екрана за запис в Дневника на 
продажбите в полето за идентификационен номер по ДДС програмата извеждаше девет единици или деветки с 
"BG" отпред.  

В направената корекция полето за идентификационен номер по ДДС се изчиства, ако са налични следните 
условия: 
1) Не съдържа 15 деветки, които се използват за клиенти от ЕС без ДДС-регистрация или клиенти извън ЕС; 
2) Кодът на ЕИК и ИН по ДДС са еднакви; 
3) ИН по ДДС съдържа само цифри и всички цифри  него са еднакви, например само деветки. 

 
 

 
 

 



11. ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.6.20.06.12 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия. 
 
4. Направена е корекция в опцията за сортиране на заредените партиди от документи  по зададените 

критерии за подреждане в меню „Операции >  Въвеждане и корекция на партиди от документи“. Някои 
от прилаганите опции за сортиране не работеха коректно. Включена е и допълнителна оптимизация на 
сортирането: 

- при сортиране по архив се прави сортиране и по архивен номер; 
- при сортиране по архивен номер се прави сортиране и по архив. 

5. Направена е промяна в схемата за запазване на позицията на последно използваната фирма. Промяната 
е фиксирана за всеки потребител. Тази промяна оказва влияние при облачна инсталация на ЕДИС-АСО, 
в която всички потребители използват Remode Desktop Services или друг вариант на терминални услуги, 
при които цялата инсталация: софтуер, бази данни и работните папки са разположени на сървъра. 

6. При избор на проформа за корекция или копиране в меню "Операции / Издаване на проформа фактура" 
периодът за визуализация е разширен и вече обхваща: 

- за начало на периода: 1-число на месеца преди текущия; 
- за край на периода: текущата дата. 

7. В меню "Операции / Въвеждане и корекция на единични документи" е включена възможност за 
постоянно показване на избрания тип документ в статус лентата и е оптимизирано разположението на 
полетата за въвеждане на характеристиките на документа на екрана. 

8. Коригиран е проблем с отпечатването на формуляра на баланса в отговор на съобщение от клиент, че се 
отпечатва само втората страница и програмата не реагира на опциите за печат на отделна страница от 
баланса. 

9. Включено е оцветяване на текущия ред при преглед и след подготовка на импорта за осчетоводяване от 
меню "Обмен > Осчетоводяване на импорт". По този начин по лесно се проследява движението в 
таблицата с документите за импорт. 

10. Програмата е компресирана, което ускорява нейното зареждане в мрежовите инсталации. 
 
 



12. ЕДИС-АСО ВЕРСИЯ 7.5.7.21.03.30 
 
Промени в ЕДИС-АСO 7.5 Професионална и Стандартна версия. 
 

Постигната е независимост от ЕДИС-АСО 7.5 от регионалните настройки на Windows. Това 
означава, че регионалните настройки могат да бъдат установени за английски, немски или друг 
език без това да влияе на счетоводната система. Единственото условие за коректната работа 
на ЕДИС-АСО е текущият език за не-Unicode програмите да бъде установен на „България“. 

 

 
 
 
ПРОМЕНИ ВЪВ ФУНКЦИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ. 
1. При смяна на сметка се запазва въведената стойност, която се изтриваше в предходните 

версии. Това се случваше при следната ситуация. След избор  на доставчици, към които 
има непокрити задължения от меню „Операции >> Разчети с контрагенти в лева 
(валута)“ със заплащане по банков път, ЕДИС-АСО генерираше счетоводни статии, в 
които се използваше по подразбиране  кредитна  сметка „503“. В случай, че към тази 
сметка има подсметки ЕДИС-АСО изискваше промяна на сметката и избор на 
съответната подсметка. При промяната на сметката генерираната по нея сума се 
нулираше и трябваше да бъде въведена ръчно. 

2. Преди запис на документа е включена допълнителна проверка дали в счетоводните 
статии не се използва счетоводна сметка, към която има дефинирани подсметки. В 
случаи, че това е така ЕДИС-АСО изисква да се направи промяна на тази сметка и да се 
избере подсметка дефинирана към нея. 

3. При зареждане на документ с отчитане счетоводна операция във валута, осчетоводена 
на 20.02.202, например:   
"дт 402 / кт 504" за 100 долара въведени при курс 1.5566 лева за долар. 
Въведен фиксинг на банката за тази дата: 1.6677  



В досегашната версия след излизане от екрана за въвеждането на валутата по дебита на 
сметка 402 ЕДИС-АСО автоматично преизчисляваше левовата равностойност по въведения фиксинг на 
БНБ за сметка 504 и правеше корекция на левовата равностойност.  
В новата версия програмата не прави никакви преизчисления и те могат активирани само от Потребителя 
с новия бутон "Преизчисляване" в екрана за въвеждане и редактиране на валутата. 
 

 
 
4. Коригиран е проблем свързан с това, че при промяната на параметрите за автоматично 
състояние тази промяна не се отразяваше във вече генерираните счетоводни статии.   

 



 
 

ДРУГИ ПРОМЕНИ. 
 

1. При генериране на документ от меню "Операции >> Разчети с контрагенти в лева / Разчети с 
контрагенти във валута" и "Преоценка на валута, задължения и вземания във валута" програмата 
съобразява установения от Потребителя режим на работа по код или наименование за аналитичностите 
по сметките. 

2. При влизането във фирма се прави проверка за коректност на работните файлове и в случай на установен 
проблем  ЕДИС-АСО се опитва да зареди коректна версия на проблемната таблица от специален архив 
създаден към папката, откъдето стартира програмата без да изисква Потребителя да преминава през 
меню "Сервиз >> Корекция на работни файлове". Към това меню се преминава само, ако програмата 
не може да отстрани установения проблем автоматично. 

3. Отстранена е възможността за превишаване на размера на кода на материалните запаси, който е 
ограничен до 20 символа. 

 
 
 
 


