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По важни акценти:
1.

Поддръжка на установената нова ставка 0% ДДС за брашно и хляб от 09.07.2022 год. Това е в сила, както
при въвеждането на документи за продажби и записа им в Дневника на продажбите, така и при импорта
на такива документи от други програми.
2. Включено е отчитането на получени и изпратени стоки по чл. 15А от ЗДДС и отразяването на тези
операции във VIES-декларации.
3. Нов имейл клиент за изпращане фактури, известия и проформи с използване на Google акаунт във връзка
с наложените ограничения до тези акаунти след 30 май 2022 год. и нови възможности за използване на
abv.bg и mail.bg или собствен домейн за изпращане на документи.
4. Издаване на касови ордери към фактурите.
5. Издаване на фактури с различна ставка по ДДС за различните позиции.
6. Допълнителни функционални възможности при издаване на международни фактури.
7. Допълнителни контроли при издаване на касови ордери и отразяване на фактурите, за които са издадени
ордери в касовата книга.
8. Обединена аналитична ведомост във валута и лева
9. Бърза аналитична справка за избрана сметка от оборотните ведомости.
10. Възможност за бърза промяна на имената на мрежовите работни места, пароли за достъп и персонални
кодове за достъп в мрежови и облачни инсталации на ЕДИС-АСО.
11. Информация и управление на локални и мрежови принтери.
12. Възможност за визуални промени в интерфейса.
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1. ПРОДАЖБА НА БРАШНО И ХЛЯБ С НУЛЕВА СТАВКА ЗА ДДС.
За отчитането на този специфичен случай при първото влизане в обслужваната фирма ЕДИС-АСО създава:
1) В списъка с документи се създават два нови документа:
 ДДС-84 - Отчет за продажби на хляб;
 ДДС-85 - Отчет за продажби на брашно.
2) В списъка с ДДС – операции автоматично се добавят четири нови операции:
 126 - Покупка на хляб;
 127 - Покупка на брашно;
 226 - Продажба на хляб;
 227 - Продажба на брашно,
Фактурите и известията за продажба се въвеждат без да се включва счетоводна статии за отчитане на ДДС.

При запис на документа в Дневника сумата ще бъде насочена към операция „213 – Освободени доставки“.

С поставянето на отметка в кутията „Нулева ставка на ДДС при доставки на хляб“ сумата ще бъде
преместена в операция „226 – Продажба на хляб“.
Аналогично с поставянето на отметка в кутията „Нулева ставка на ДДС при доставки на брашно“ сумата

ще бъде преместена в операция „227 – Продажба на брашно“.

При въвеждане на новите отчети за продажба на хляб и брашно (ДДС -84 и ДДС-85) няма разлика с фактурите
известията.

След въвеждане на характеристиките на отчета (номер, дата, осчетоводяване, архив, архивен номер,
описание) и счетоводните статии се преминава в екрана за въвеждане на данните за дневника на продажбите.
С поставянето на отметка с кутията „Нулева ставка на ДДС при доставки на брашно“ сумата ще бъде
преместена в операция „227 – Продажба на брашно“.

Тук има една особеност. В промените на Правилника за прилагане на ЗДДС за тези документи е посочено, че
не се изисква въвеждането на контрагент. Но при проверката на дневника на продажбите за посочените отчети
без зададен контрагент издадената на 28.07.2022 год. програма „Дневници по ДДС версия 11.02“ на НАП за
въвеждане на данните в дневниците по ДДС маркира това грешка и обявява наличие на фатални грешки.

Маркираните редове 3 и 4 от проверката на дневника на продажбите се отнасят за новите два документа: ДДС04 и ДДС-05. Липсата на посочен контрагенти се отчита като фатална грешка.
Вероятно това се дължи на факта, че данъчната основа на продажбите на хляб и брашно се записват в колона
19- „0% ДДС по глава III от ЗДДС“, която основно се използва за данните при износ.

Ако този пропуск в софтуера се появи и в програмата за приемане на дневниците по ДДС и справкатадекларация по ДДС, ще бъде много неприятно. Затова препоръчвам в номенклатурата на контрагентите да бъде
въведен код с ЕИК 15-деветки и идентификационен № по ДДС – също 15-деветки, който аз нарекох „Отчети“ и
да го използвате при въвеждането на отчетите за продажба на хляб (ДДС-84) и брашно (ДДС-85).

След тази корекция проверката преминава без съобщения за фатални грешки.

Все още всичко не е перфектно. Използването на колона 19 от дневника на продажбите за сумата от този тип
документ все още не се приема за нормално.

При подготовката на Дневника на продажбите данните от тези продажби ще бъдат изведени в колона 19.

2. ПОКУПКИ НА БРАШНО И ХЛЯБ С НУЛЕВА СТАВКА ЗА ДДС.
За отчитането на този специфичен случай с списъка с ДДС – операции автоматично се добавят две нови
операции при първото влизане в обслужваната фирма:
„126 - Покупка на хляб”;
„127 - Покупка на брашно“.
Фактурите и известията се въвеждат без да се включва счетоводна статии за отчитане на ДДС.

При запис на документа в Дневника сумата ще бъде насочена към операция „101 – Доставки без право на
ДК или без данък“. С поставянето на отметка в кутията „Нулева ставка на ДДС при доставки на брашно и
хляб“ сумата ще бъде преместена в операция „126 – Покупка на хляб“.

Аналогично при поставяне на отметка в кутията „Нулева ставка при доставки на брашно“ сумата ще бъде
преместена в операция „127 – Покупка на брашно“.
Педи подготовката на Дневника на покупките можете да посочите дали доставките на хляб и брашно да бъдат
третирани като доставки с право на частичен данъчен кредит, като поставите отметка в съответната кутия.

При подготовката на Дневника на покупките данните от тези доставки на хляб ще бъдат изведени в колона
10, а тези на брашно в колона 12 на дневника на покупките. Тези опции се прилагат и при ВОП и внос на хляб и
брашно.

При проверката с програмата за въвеждане на документи на НАП и тук се сблъскваме проблема, че тези
доставки поставени в тези колони на дневника на покупките предизвикват съобщения за липса на начислено
ДДС. Но тези грешки не се приемат за фатални.

3. ВЪВЕЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНИ ПОКУПКИ (ПРОДАЖБИ) С 20% ДДС И
ПОКУПКИ НА БРАШНО И ХЛЯБ С НУЛЕВА СТАВКА ЗА ДДС.
Да допуснем, че сте получили фактура със следните доставки:
1. Хляб на стойност 600 лв. с 0% ДДС
2. Сладкиши за 500 лв. (данъчна основа) с начислено 100 лв. ДДС
В счетоводните статии се посочва цялата данъчна основа на комбинираната доставка и начисленото ДДС за
облагаемата доставка от т.2

При записа на документа в Дневника на покупките цялата сума ще бъде насочена към операция: „102Доставка с право на пълен данъчен кредит“.

Поставете отметка в кутията „Нулева ставка при доставка на хляб“ или „Нулева ставка при доставка на
брашно“ в зависимост от това дали в комбинираната доставка е включен хляб или брашно. Цялата сумата ще се
премести в операция „126 – Покупка на хляб“ или „127 – Покупка на брашно“ според поставената по-горе
отметка.

Коригирайте ръчно сумата в операция „126“ като въведете данъчната основа на доставката на хляб (500 лв.)
. Преместете се на реда на операция „102 – Доставки с право на пълен данъчен кредит“ и въведете данъчната
основа (500 лв.) и начисленото ДДС (100 лв.)
След тези операции екранът за въвеждане на данните в дневника ще изглежда така:

При печат на дневника на продажбите ще забележите разпределението на сумите в определените колони и
поставения шифър „07“ в колона „8а“, с който се обозначава наличието на доставка на хляба с нулева ставка на
ДДС.

4. ИМПОРТ И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С ДОСТАВКИ НА ХЛЯБ И
БРАШНО С НУЛЕВА СТАВКА ПО ДДС.
Към момента можете да импортирате без проблеми фактури и известия за покупки и продажби на хляб и
брашно с нулева ставка само, ако те не са комбинирани с други артикули т.е за тях са издадеии самостоятелни
фактури.
ВАЖНО!
При импорта на покупки или продажби на хляб или брашно трябва да маркирате съответната позиция, както
се вижда на следващия екран. В ЕДИС-АСО 7.7 е заложена нова опция за правилното насочване на данъчната
основа към новите ДДС -операции при тези импорти. Останалата част от функциите за импорт работи по
познатия ви начин.

Отново напомням, е в една фактура не може да има едновременно покупка или продажба на хляб и брашно
поради различното им отразяване в дневниците по ДДС.
След импорта на такива документи
В тази версия след импорта на фактури и известия с комбинирани покупки или продажби т.е. такива, в които
в една фактура или известие имате артикули с 20% ДДС и доставки на хляб или брашно с нулева ставка се налага
да направите ръчни корекции в дневниците.
Например, имаме фактура за покупка на хляб с 0% ДДС и сладкиши с 20% ДДС.

След импорта и осчетоводяването на фактурата при влизането в този документ ще забележите, че сумата на
начисленото ДДС е изчислена върху 20 % за всички артикули и трябва да бъде коригирана в счетоводната статия
на 20.00 лв. При запис в дневника по ДДС се вижда, че цялата сума на данъчната основа е поставена в операция
„126 – Покупки на хляб“ и трябва да бъде направено ръчна корекция за правилно разпределение на данъчната
основа и начисленото ДДС.

20.00

Ако позициите на артикулите във фактурата са разменени цялата сума на данъчната основа и начисленото
ДДС ще бъде записана в операция „102 – Доставки с право на пълен ДК“ и трябва да отново да се разпредели
между тази операция и операция „126 – Покупка на хляб“. Забележете, ч в комбинираните доставки няма
отметка в кутията „Нулева ставка на ДДС при доставки на хляб“ и това не е необходимо.

5. ОТЧИТАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА ГОРИВО
За целите на тази отчетност по ДДС се създават автоматично два нови документа:
 ДДС-50 - Протокол-ДДС за горива-компенсации;
 ДДС-83 - Отчет-продажби на горива-компенсации.
Документ: ДДС-83 - Отчет-продажби на горива-компенсации.
С този тип документ се въвежда подготвения отчет за продажбите на горивата по фискалните бонове с
компенсациите.
Отчетът включва издадените разширени фискални бонове, с които са документирани продажбите на гориво с
компенсация и се включва в дневника за продажби с „код 83“ (нашият документ е „ДДС-83“),
За него се попълват:
- колони 1 до 8;
- колони 9 и 11 или 17 за данъчна основа на компенсацията;
- колони 10 и 12 или 18 за данъка.
Новият тип документ „ДДС-83“ се създава автоматично от ЕДИС-АСО 7.7 при първото влизане в
обслужваната фирма и въведените данни за данъчната основа и начисленото ДДС се насочват към ДДС-операция:
"201 – Облагаеми доставки-20% ДДС ", без да се налага да бъдат направени каквито и да било корекции.

Ако в отчета са включени горива с различна ставка на ДДС (20% и 9%), сумата трябва да разпределена ръчно
между двете операции: „201-Облагаеми доставки-20%“ и „217- Облагаеми доставки-9%“.
За да се избегнат проблеми с проверката на документа в системата на НАП, можете да въведете
идентификационен номер с 15-деветки, въпреки че в публикуваните промени в ППЗДДС това не се изисква.

Документ: ДДС-50 - Протокол-ДДС за горива-компенсации.
С този тип документ се въвежда подготвения протокол за отчитането на компенсациите. Този протокол се
подава с код 50 (нашия документ е „ДДС-50“) в дневника на продажбите.
С него трябва да се начисли ДДС за извършените от доставки на гориво с отстъпка през съответния месец.
Важно! Данъкът за календарния месец е в размер, съответстващ на размера на намалението на данъка при
отразяването на предоставената компенсация в разширените фискалните бонове като отстъпка.
Новият тип документ „ДДС-50“ се създава автоматично от ЕДИС-АСО 7.7 при първото влизане в
обслужваната фирма и въведените данни за данъчната основа и начисленото ДДС от протокола се насочват към
новата ДДС-операция: 201 – Облагаеми доставки-20% ДДС, без да се налага да бъдат направени каквито и да
било корекции. Ако в отчет са включени горива с различна ставка по ДДС, трябва да ги разпределите ръчно при
първоначалното записване на документа.

ВАЖНО! За тип документ 50 („ДДС-50“) в ППЗДДС е зададено, че в протокола трябва да бъде посочено
името и идентификационния номер на крайния разпространител.

6. ОТЧИТАНЕ НА СКЛАДИРАНЕТО НА СТОКИ ПО ЧЛ. 15А
За целите на тази отчетност в операциите по ДДС се зареждат автоматично две нови операции:
 125 – Получени стоки на склад по чл. 15а от ЗДДС
 225 – Изпратени стоки на склад по чл. 15а от ЗДДС
И два допълнителни документа свързани с тези операции:
 ДДС-04 – Изпратени стоки на склад до поискване
 ДДС-05 – Получени стоки на склад до поискване
Ако прецените, че наименованието на документите не е подходящо, можете да го промените.
Поради специфичната особеност на отчитането на тези операции по ДДС тяхното въвеждане, редактиране и
отчитане може да бъде направено само през функцията за „Въвеждане и корекция на единични документи“ от
меню „Операции“.
Въвеждането на документите става по обичайния начин с единственото условие да бъде избран дип документ
„ДДС-04“ или „ДДС-05“ в зависимост от това дали са изпратени или получени стоки за складиране по чл. 15А.

При запис на въведения документ ще бъде активиран специфичен екран за въвеждане на данните в Дневника
по ДДС.

Данните за вида на документа, номера и датата не могат да бъдат променяни и се зареждат автоматично от
екрана за въвеждане на документа.
Кодът, който ще бъде зареден в колона 8а на Дневника по ДДС се избира от падащото меню и може да има
следните значения:
 41 - Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава
членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;,
 43 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС,
 46 - Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за
което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41
 48 - Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС
Идентификационният номер на контрагента се зарежда от счетоводните статии, ако в тях се използва
аналитичност „8 – контрагенти“ или може да бъде избран с помощта на бутона в края на полето, който активира
номенклатурата на контрагентите. Валидността на номера по ДДС може да бъде проверена с бутона „Проверка
на ИН по ДДС“.
Ако е поставена отметка в кутията „Включи автоматична проверка на ДДС №“, проверката се извършва
при опит за запис на въведение данни и ЕДИС-АСО извежда съобщение, изискващо потвърждение, че желаете
да продължите.

ВАЖНО!
При замяна на лицето или корекция на погрешно зададен данъчен номер новият (коригираният) ДДС номер
задължително се посочва в описанието на документа и ще бъде зареден автоматично в полето „ДДС % при
замяна на лицето получило стоките“ или „Сгрешен ДДС № на лицето получило стоките“.
Това е задължително, защото според указанията за отчитане на операциите по складиране на стоки новият
ДДС номер трябва да бъде посочен в колона 8 "Вид на стоката/услугата" на дневниците по ДДС, а тази колона
се попълва от ЕДИС-АСО от описанието на документа.

Включена е допълнителна възможност за избор на контрагента, който се заменя или коригира при изпращане
или получаване на стоки до поискване от списъка с документи, с които стоките са изпратени или получени.
За целта се използва бутона в края на полето с данъчния номер на сгрешения или заменен контрагент.
С него се активира екран за избор контрагента от записаните вече документи за изпратени или получени стоки.

Данните в този списък се извличат от Дневника на продажбите (покупките) за зададения период и са
подредени по данъчен № и дата на документа, за да може да се проследи хронологията на операциите.
След избирането на документа данъчния номер на контрагента ще бъде зареден полето за замяна или
корекция на контрагента.
Обработката на поучените до поискване стоки протича по аналогичен начин. Единствената разлика е в
използването на различни операции:
 51 - Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл.
15а от ЗДДС
 53 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките, без прекратяване на договора по чл. 15а,
ал. 4 от ЗДДС
 54 - Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС
 58 - Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

ОТРАЗЯВАНЕ НА СКЛАДИРАНЕТО НА СТОКИ В ДНЕВНИЦИТЕ ПО ДДС
При попълването на дневника на покупките се спазват следните правила:
1) в колона 3 "Вид на документа" се отразява код "05;
2) в колона 4 "Номер на документа" се отразява съответният номер на пристигане на стоки;
3) в колона 5 "Дата на документа" се отразява датата на документа;
4) в колона 6 "Идентификационен номер на контрагента" се отразява идентификационният номер по
ДДС на доставчика;
5) в колона 8 "Вид на стоката/услугата" се отразява описанието на стоката. Не се посочва видът на стоката
в случаите на операции с код "53 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките, без
прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС" в колона 8 "Вид на стоката/услугата" се отразява
идентификационният номер по ДДС на заместващото лице;
6) в колона 8а "Доставка по чл. 163а ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС" се отразява съответният код;
7) в колона 9 "ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 6 ЗДДС
и вносът без право на данъчен кредит или без данък" се отразява стойността на стоката.

При попълването на дневника на покупките се спазват следните правила:
1) в колона 3 "Вид на документа" се отразява код "04";
2) в колона 4 "Номер на документа" се отразява съответният номер на документа за изпращане на
стоки;
3) в колона 5 "Дата на документа" се отразява датата на документа:
a) в случаите, когато се отразява извършена операция, която не е отразена в периода на
извършването ѝ, в колона 5 се посочва датата на извършване на операцията само когато е
декларирано първоначално изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната
до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а
от ЗДДС;
b) в случаите, когато е посочен грешен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са
предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или
транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, в колона 5 се посочва датата на изпращането
или транспортирането на стоките;
4) в колона 6 "Идентификационен номер на контрагента" се отразява идентификационният номер по
ДДС на лицето:
a) за което са предназначени стоките;
b) което замества лицето, за което са предназначени стоките;
c) на лицето, за което стоките са били предназначени: при връщане, коректния/погрешния
идентификационен номер при случаите на грешка, при брак/липса/унищожаване на стоки на
лицето, което изпраща стоките
като:
a) в случаите на замяна се отразява идентификационният номер по ДДС на заместващото лице;
b) в случаите на коригиране на посочен грешен идентификационен номер по ДДС на лицето, за
което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или
транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, се отразява коректният идентификационен
номер по ДДС;
5) в колона 8 "Вид на стоката/услугата" се отразява описанието на стоката, като:
a) не се посочва видът на стоката в случаите на операции с код "43 - Замяна на лицето, за което са
били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС" или с код "46 - Корекция на допусната
грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са
предназначени стоките при операции, отразени с код 41";
b) при операции с код "43 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл.
15а, ал. 4 от ЗДДС" в колона 8 "Вид на стоката/услугата" се отразява само
идентификационният номер по ДДС на лицето, което е било заместено;
c) в) при операции с код "46 - Корекция на допусната грешка при посочване на
идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при
операции, отразени с код 41" в колона 8 "Вид на стоката/услугата" се отразява само погрешно
посоченият идентификационен номер по ДДС;
d) в случаите по букви "б" и "в" в полето се въвежда само идентификационен номер по ДДС без
друга информация;
6) в колона 8а "Доставка по чл. 163а ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС" се отразява кодът на

съответната операция по режим складиране на стоки до поискване;
7) в колона 9 "Общ размер на ДО за облагане с ДДС" се отразява стойността на стоката.
Отразени грешки в регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона не се отразяват в дневника за продажбите, с
изключение на случаите на коригиране на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което
стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки
по чл. 15а, ал. 1 от закона (при операции, отразени с код "41" в регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона). Корекцията
на грешно посочения идентификационен номер по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени, в дневника
за продажбите се извършва на един ред, като в колона 5 се отразява датата на изпращането или транспортирането
на стоките, в колона 6 се отразява коректният идентификационен номер по ДДС на контрагента и в колона 8 се
отразява погрешно посоченият идентификационен номер по ДДС.

ОТРАЗЯВАНЕ НА СКЛАДИРАНЕТО НА СТОКИ В СПРАВКАТА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДДС
В раздел „VIEWS” на справката декларация по ДДС е включен нов таб „VIEWS_Изпратени стоки на склад“,
в който са включени данните свързани с изпращането на стоки до поискване по чл. 15А

В печатният формуляр на справката декларация се извежда новия раздел „Г. Прехвърляне на стоки …..“, в
който е включена информация за изпратените стоки до поискване и промените свързани с тези операции.

Във файл VIES.TXT подаван към НАП се включва необходимата информация за изпратените стоки на склад:

7. ДЕФИНИРАНЕ НА СМЕТКОПЛАН.
При избор на номенклатура за аналитична сметка може да се види нейното съдържание. Това става с помощта
на десния бутон на мишката, с който се отваря меню, от което може да бъде избрана опцията „Преглед на
номенклатурата“.

След това ще бъде изведен екран със списъка на елементите от избраната номенклатура.

8. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ.
Във функцията за въвеждане и корекция на единични документи от меню "Операции" е оптимизирана
визуализацията на таблицата със счетоводните статии, което ускорява работата с тази функция.
Направена е корекция на точността при работа с валута при въвеждане на данни за доставка или продажба на
материални запаси с отчитане във валута. Досега установената точност от 4 знака след десетичната точка е
променено на 6 знака. По този начин не се губи точност при валутни курсове с повече от 4 знака след десетичната
точка. Например, валутния курс в евро от 1.95583 се закръгляваше на 1.9558. Това е коригирано.

Направена е корекция при определянето на данъчната основа на фактури за авансово плащане на доставки,
за които ЕДИС-АСО не изчисляваше сумата на ДДС. Това се получаваше при счетоводни записвания от вида:
дт 402 / кт 401
дт 4531 / кт 401
при такава операция ДДС-то не се изчисляваше автоматично.

9. ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ).
1) Полето за банкова сметка при издаване на фактури е разширено до 30 символа. Това позволява да бъде
използван IBAN от чужди банки, който превишава IBAN на българските банки, който е в размер на 22
символа. Правилата за използване на банкови сметки са следните:
 в меню "Настройка >> Настройка на средата" се подават данните само за основната банкова сметка
(IBAN) от българска банка без префикса „BG“, например: „91IORT73110000“;
 в меню "Обща база >> Банкови сметки" се въвеждат данни за останалите банковите сметки в български
и чуждестранни банки.

При издаването на фактурите се избира желаната банкова сметка от списъка.

2) При избор на клиент с ДДС-номер 15-девятки, автоматично се установява "Износ" и 0% ДДС;

3) Към фактурата може да бъде издаден касов ордер. Номерацията на ордера се поддържа автоматично
независимо дали ордерът е издаден самостоятелно при получаване на плащането в брой или е издаден
заедно с фактурата. Преди да започнете да използвате тази функция влезте в меню „Обща база >>
Автоматично номериране на документи“ и проверете следващия номер за тип документ „ПКО –
Приходен касов ордер“

За издаване на касов ордер към фактурата е предвиден новия бутон „Касов ордер“.

След записа на фактурата в БД с натискането на този бутон ще бъде активирано издаването на касовия ордер.

Забележки:
1. При корекция на фактурата се коригира и сумата на касовия ордер без да се променя номера и датата на
издаване.

2.

При печат на касовата книга освен данните за касовия ордер се извежда и информация за номера на
фактурата, към която е издаден.

Към справката „Касова книга“ може да бъде приложен филтър за вида на ордерите, които желаете да
включите в нея: всички, само приходни, само разходни или само ордерите издадени към фактури.
С десния бутон на мишката се активира опцията „Преглед на фактурата“, ако към касови ордер има
издадена фактура и съдържанието на фактурата ще бъде визуализирано.

3.

При изтриване на фактурата касовия ордер се анулира, но не се изтрива.

4) Текстът "Oбратно начисляване" се появява само след избор на клиент с ДДС-регистрация в ЕС;
5) Бутонът „Проверка на ИН по ДДС“ е достъпен и проверка се прави само за клиенти с ДДС-регистрация в
ЕС;
6) При избор на "Износ" в полето "Страна" програмата автоматично изчиства съдържанието на полето "ЕИK",
зарежда 15-девятки в полето "ИН по ДДС" и установява 0% ДДС;
7) В печатните формуляри на фактурите на български език текста "Идент.No:" е заменен с "ЕИК:".
8) Динамично се намалява шрифта в полето с детайлното описание на стоките и услуги и сумарния ред на

печатните формуляри, когато стойността на начисленото ДДС или общата стойност в реда със стоката
(услугата) превишава определена стойност, което би довело до загуба на съдържание при печата на
фактурата.
9) При издаване на нова фактура се генерира автоматично номер 1 за първата позиция от фактурата и курсора
да бъде позициониран в полето за въвеждане на наименование. В случай, че се активира някой от бутоните
за копиране на фактура или избор на проформа фактура тази излишна първа позиция се изтрива.
10) Добавена е нова функционалност: след зареждане на данни от вече записана фактура или издадена проформа
ЕДИС-АСО се позиционира на последния ред, в колона "Пореден номер" и по този начин може да се
премине лесно към въвеждане на нови позиции във фактурата.

10. ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ С РАЗЛИЧНИ СТАВКИ ПО ДДС (ПРОФЕСИОНАЛНА
ВЕРСИЯ).
В нова версия можете да издавате фактури с различни ставки по ДДС за различните стоки услуги.
Това може да стане по два начина:
1. С ръчно изчисляване и коригиране на ДДС за всеки ред.
2. С промяна на ставката по ДДС от полето „Ставка“.
Да приемем, че трябва да издадем фактура със следното съдържание:

В тази фактура „Продукт 1“ и „Продукт 4“ са със ставка 20% ДДС, а останалите („Продукт 2“ и „Продукт
3“) със ставка 9% ДДС
Установяваме ставката по ДДС на 20% и въвеждаме количеството и цената за „Продукт 1“ и „Продукт 4“.
Сумата за ДДС се изчислява автоматично.

Променяме ставката по ДДС на 9% и въвеждаме количеството и цената за „Продукт 2“ и „Продукт 3“.
Сумата за ДДС се изчислява на 9 %.

При печат или подготовка на PDF-файл данните за данъчната основа и начисленото ДДС за тази фактура ще
бъдат разположени в отделни сумарни редове.

Забележка:
При подготовката на фактурата със смесен % ДДС не трябва да се използва бутона „Преизчисляване“, иначе
всички суми по ДДС ще бъдат преизчислени по установения преди тази операция % ДДС. Вижте ефекта от тази
операция при установен текущ 9 % ДДС. За всички позиции сумата на ДДС е преизчислена със ставка е 9% ДДС.

11. ИЗПРАЩАНЕ НА ФАКТУРИ ПО ИМЕЙЛ (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ).
След 30 май 2022 год. Google спря достъпа до акаунтите на клиентите само с потребителско име и парола за
достъп. Част от съобщението гласи:

За тази цел е разработена нова версия на имейл клиента към ЕДИС-АСО, който да ви позволи да продължите
да използвате вашия Google акаунт за изпращане на фактури.

НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА ДОСТЪТП ДО МОДУЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛИ.
При влизането в меню „Настройка -> Параметри на e-mail клиента“ ще получите следното съобщение:

Ако използвате Google акаунт трябва да въведете или да проверите неговите настройки на екрана, който ще
се появи след затварянето на съобщението.

На горния екран трябва да замените:
„your_account@gmail.com“ – вашия gmail;
„your_password“ - вашата парола в gmail;
"check_mail@abv.bg" - алтернативна поща (по желание) на която да получите копие на изпратения документ.
В примера това може да бъде поща в abv.bg, mail.bg или друга.
НОВО!
В новата версия на ЕДИС-АСО можете да използвате и друг имейл клиент: abv.bg, mail.bg или ваш домейн.
При този вариант вашия имейл акаунт трябва да бъде въведен в следния формат:
"smtp_server:smtp_port:email" без кавичките, където:
- smtp_server-oпределя използвания сървър за изпращане на имейли, например: smtp.abv.bg:
- smtp_port - приема значения: 25, 465, 587;
- email - пощата, от която изпращате документите.
Пример за пълен формат: smtp.abv.bg:465:usermail@abv.bg.
Обърнете внимание, че за разделител между различните параметри се използва двуеточие „:“

При използване на имейл адреси от gmail.com, abv.bg и mail.bg не е необходимо да посочвате smtp server и
port, достатъчно е да въведете само имейл, например : dobrev@abv.bg.
Потребителите на gmail не е необходимо да променят съществуващите настройки: имейл и парола за достъп.

НАСТРОЙКА НА GOOGLE АКАУНТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛИ.
Внимание!
Следващото описание за осигуряване на достъп до Google акаунт би могло да притесни много потребители с
оглед на възможността за достъп до лични данни, съветваме ви да направите отделен акаунт в Google, който да
използвате само за изпращане на фактури.
След активирането на функцията (бутон Mail) за изпращане на фактури (известия) или проформи ще
преминете през диалог, който ще ви позволи да активирате достъпа до своя Google акаунт.

След записа на фактурата в избраната папка ще се появи следния екран:

С бутон изпрати стартирате процедурата по изпращането на фактурата.
Ако не сте преминали през процедурата за оторизация на програмата за изпращане на фактури ще преминете
през следните етапи:

Това съобщение ще се затвори автоматично и ще се появи следващия екран с използваните от вас профили в
Google. Трябва да изберете профила, който ще използвате за изпращане на фактурите.

След като изберете вашия профил ще бъде изисквано въвеждането на паролата за достъп:

На следващия екран изберете „Разширени“.

След това изберете „Към Gmail API Test (not for production) (опасно)“

На следващия екран поставете отметка в кутията „Изпраща имейли от ваше име“ и натиснете бутона
„Напред“.

Оторизацията на акаунта ще приключи със съобщението:
Authroziation Code is returned OK, please close window and return to your app!
След което пощата ще бъде изпратена успешно.
В работната папка на потребителя за избраната фирма ще бъде генериран файла google.gmailapi.token.txt,
който съдържа токена с оторизация за достъп на пощенския клиент на ЕДИС-АСО до избрания Google акаунт.
При следващите изпращания на фактури няма да ви се налага да преминавате повече през тази оторизация,
освен ако не влезете в профила и премахнете предоставения достъп.
Ако изтриете този файл, достъпа ще бъде преустановен и ще се налага нова оторизация.
Още по лесен начин е да изтриете генерирания токен за достъп до вашия акаунт с бутона „Изтрий токен“ от
екрана за изпращане на имейли и да прекратите използването на вашия акаунт от ЕДИС-АСО за изпращане на
имейли.
ПРЕПОРЪКА!
1) Тъй като много потребители биха се притеснявали да предоставят своя акаунт с оглед на възможността
за достъп до лични данни, съветваме ви да направите отделен акаунт в Google, който да използвате само
за изпращане на фактури.
2) Можете да копирате файла с токена google.gmailapi.token.txt, ако желаете той да бъде използван от
всички потребители за всяка фирма. В противен случай ще трябва да правите оторизация за всяка фирма
и работно място.

ПРИМЕРНА НАСТРОЙКА НА ABV АКАУНТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛИ.

В примера заменете demo@abv.bg с вашия имейл и abv_parola с вашата парола.
Когато не използвате Google акаунт за изпращане на фактурите екранът е различен.
В полето „От:“ ще бъде показано името на вашата фирма и използвания от вас abv имейл.
В полето „До:“ ще бъде показано името на и пощата на клиента, на който изпращате фактурата.
В полето „Скрито копие до:“ ще бъде показан допълнителния имейл, на който ще получите копие на
изпратената фактура.

12. ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ФАКТУРИ (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ).
При издаването на международни фактури са направени следните разширения и подобрения:
1) В екрана за издаване на международна фактура е премахнат появяващия текст "Износ" пред населеното
място в полето "Location". Тъй като в преходната версия тази добавка беше предвидена да включва името
на страната пред населеното място в това поле, сега трябва в него да подавате името на страната и
населеното място;
2) За лица без регистрация по ДДС от ЕС и фирми или лица извън ЕС се допуска въвеждането на уникален
идентификатор (национален данъчен номер (TAX number), вътрешен фирмен номер или друг код) в
полето "ЕИК", които да идентифицира тези лица за целите на отчитане на задълженията и плащанията и
15 деветки в полето за ИН по ДДС, който се използва при подаването на Дневниците към НАП. ЕДИСАСО използва този номер за да свързва еднозначно тези лица с издадените за тях документи;
3) При отпечатването на международни фактури за тези контрагенти полето "TAX ID / VAT ID" не се
извежда в печатната форма. Ако все пак Потребителя желае да посочи някакъв данъчен номер издаден на
лицето от неговата страна, може да го постави в полето "Company" или "Contact Name"";

4) За полето "Ship To" е направена промяна, която позволява да бъде въвеждана допълнителна
информация в печатната форма на фактурата. Тази информация се въвежда в това поле в свободен текст.
Неговото разположение в полето ще бъде изведено в точно същия вид и в печатната форма на фактурата.
Размерът на полето съдържащо текстовете от т.7 и т.8 се регулира, за да обхване цялото съдържание, но
без да оставя излишно свободно място. Ако в това желаете да включите и информация и за адреса на
доставката, над него трябва да въведете тексата "Ship To". Примерно полето може да изглежда така:

5) В панела за текст под полето "TotalAmount" се появява "Reverse change" само в случаите, когато
клиентът има регистрация по ДДС в ЕС и начисленият ДДС е нула. В това поле можете да включите при
необходимост и допълнителен текст. При наличие на текста "Reverse change" в това поле, при печат на
фактурата той се заменя с "Reverse charge: VAT-номер на клиента (код на валута)".

13. КАСОВИ ОРДЕР И КАСОВА КНИГА.
Включени са допълнителни контроли свързани с издаването на касови ордери:
- контрол на цифровото съдържание на номера на ордера;
- контрол на датата на касовия ордер. Не се допуска корекция на вече записан ордер, ако датата
корекцията не съвпада с тази на вече записания в базата данни;
- при въвеждане на нулев номер ордер за началното състояние на касата, той трябва да бъде въведен като
документ ПКО със следните счетоводни записвания "дт 501/ кт 501" със стойност нула, за да не се
нарушава връзката между документите в базата данни и касовата книга;
- в справката за касовата книга се включва и ордерът с номер "0" (нула), ако той влиза в зададения
диапазон на справката;

14. ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ИМПОРТ (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ).
Във функцията "Осчетоводяване на импорт" от меню "Обмен" са направени следните промени:
1) Включени са два нови параметъра, с които се осигурява допълнителна функционалност на импорта:



2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

„Допълни номерата на фактурите (известията) с нули отпред до 10 символа“. Досега
допълването с нули ставаше автоматично, което можеше да доведе до погрешен номер на фактурата
(известието), ако е пропусната цифра. Например: ако номер „1001000203“ е въведен погрешно като
при погрешно „100100203“ при автоматично допълване с нули отпред ставаше „0100100203“. Ако
поставената по подразбиране отметка в това поле бъде премахната ЕДИС-АСО ще съобщи за грешка
в в дължината на номера. Всичко зависи доколко стриктно се подават номерата на документите при
импорта. Ако е сигурно, че се спазва размера на номера и фактури с номер „0000400020“ няма да
бъдат подавани като „400020“, тази опция може да бъде изключена, за да се осигури по-голям
контрол върху номерацията.
 „Фактурите (известията) с 0% ДДС са продажби на брашно и хляб“ – дава възможност тези
доставки да бъдат третирани като облагаеми доставки с 0% ДДС (операция 201) и сумите от тях да
бъдат включени в колона 10 на Дневника на продажбите.
Осигурено е аварийно излизане от функцията за подготовка на импорта, която се активира с бутон
"Импорт". То се прилага в случаите:
 когато в схемата за осчетоводяване или условията за калкулиране на стойности е намерено
недефинирано поле;
 когато дефиницията за използване на част от поле е неправилна.
Тези два случая водеха до повтаряне на съобщението за грешка, докато не бъдат сканирани всички записи
от импорта.
Съобщенията за изискванията към формата на файл и начина на дефиниране полетата е в него при импорт
от Excel-таблици, XML или HTML файлове се показват само веднъж.
Включена е опция за корекция на данните за доставчика, с която при зададен ЕИК се генерира
идентификационен номер по ДДС при следните условия:
 ЕИК трябва да е валиден;
 във фактурата за доставка има сума за начислено ДДС.
Направена е корекция при свързването на записаните в базата данни документи с документите в Дневника
по ДДС при използване на номера на документа като архивен номер. При формиране на архивния номер
за Дневника по ДДС се контролира запазването на водещите нули от номера на документа при
формирането на архивния номер. Например, документ с номер: "0000012345" при свързването на
документите се интерпретираше като "12345" за Дневника по ДДС и по тази причина документът не
можеше да бъде открит в базата данни, в която има архивен номер: "0000012345".
Направена е корекция във функцията за импорт на документи във формата ползван от ЕДИС-АКТИВ в
меню "Обмен >> Данни от ЕДИС-АКТИВ, ЕДИС-КОМЕРС и ЕДИС-РЕСУРС". Корекцията
позволява импорта на кредитни известия. При импорта на документи автоматично се установява да се
използва номера на документа за архивен номер.
Включена е проверка полетата "SUMA" и "DDS" от импорта. Ако са празни, се поставя стойност "0"
(нула). Тези полета се използват за определяне на данъчната основа и начисленото ДДС при записа на
документите за отчитане на ДДС в Дневниците по ДДС;
Полето за ДДС номер не се изчиства при цифрово съдържание, ако съдържа 15 деветки;
При зареждане на нов контрагент в номенклатурата, за който са подадени 15 деветки в ИН по ДДС, но
има и зададено съдържание за полето ЕИК, най-напред се прави проверка за наличие на контрагента по
ЕИК и ако не бъде намерен номенклатурата се допълва с нов контрагент. ИН по ДДС в този случай не се
взема под внимание. Това позволява еднозначно идентифициране на контрагенти от ЕС без ДДСрегистрация или фирми от трети страни извън ЕС.

15. СПРАВКИ.
1) В печатните форми свързани с материални запаси е коригирано форматирането на полето при наличие
на отрицателни количества в документа.
2) В печатните форми свързани с валутните справки е оптимизирано форматирането на полетата за
валутните стойности, валутните курсове и стойностите в лева.
3) Обработката на месечните аналитичните ведомости е значително ускорена;
4) Данните в хронологичната ведомост по „По дати и аналитични сметки“ могат да бъдат разграничени
по дати или обобщено сумарно в зависимост от поставената отметка в полето „По дати“.

5) Разширяване на месечната и периодична аналитичната ведомост с възможност за едновременно
показване на валутна и левова информация за сметките с отчитане във валута.

6) При влизането в меню "Справки >> Материални запаси" се прави проверка на базата данни съдържаща
данните, от които се подготвят справките и се прилагат необходимите автоматични корекции. Тази
проверка е аналогична на тази изпълнявана от меню "Сервиз >> Проверка на базата данни". Целта на
тази корекция е да не се достига до съобщения от вида "Не са намерени наличности, обороти или
данни за избрания период" при приложение, че такива съществуват в базата данни. До тези проблеми
се достигаше при работа с предходни версии на ЕДИС-АСО и се налагаше да се премине през
споменатата функция от меню "Сервиз".

16. ОБОРОТНИ ВЕДОМОСТИ.
Включена е нова опция „Преглед на аналитичностите“ за бърза аналитична справка за избраната сметка от
оборотната ведомост.
Тя се активира от менюто с десния бутон на мишката след подготовката на оборотната ведомост:

С активирането на тази функция се извежда екран с аналитичностите за избраната сметка:

Можете да сортирате справката по произволно избрана колона като кликнете с мишката върху нея, да
активирате филтър за търсене и филтър като въведете желания текст в полето „Търси:“. Търсенето се организира
по познатия от номенклатурата на контрагентите начин: за съвпадение в началото на наименованието или
съвпадаща част от наименованието без значение къде. Търсенето се прилага към избраната колона с

аналитичност. Тази справка може да бъде експортирана в различни формати с помощта на бутона „Експорт“.

17. ДРУГИ ПОДОБРЕНИЯ И РАЗШИРЕНИЯ.
АНАЛИЗ НА ДНЕВНИЦИТЕ ПО ДДС.
Проверката за разлика между контрагентите записани в Дневника по ДДС и архива с осчетоводените
документи вече може да бъде приложена за всеки избран месец, а не само за текущия.
Контролът за наличност на документите в базата данни се изключва, ако те са заредени от текстови файлове
POKUPKI.TXT и PRODAGBI.TXT във формата от Приложение 12 на ППЗДДС.
Проверката за връзка между записаните в базата данни документи и тези от Дневниците по ДДС се изключва,
ако в базата данни за проверявания месец няма записани никакви документи.
До тази ситуация се достига, ако от външна програма се импортират Дневници по ДДС през меню "ДДС >>
Зареждане на Дневници по ДДС от текстови файл" с оглед на подготовката на Справката-декларация по ДДС
и не съществува необходимост тези документи да бъдат осчетоводявани в ЕДИС-АСО.

MЕЖДИННО ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.
Във функцията свързана с междинното годишно приключване са включени допълнителни процедури за
уточняване на вида на грешките получени при изпълнението на следните операции:
- копиране на базата данни;
- създаване на архивно компресирано копие;
- изчистване на оборотни и аналитични ведомости и ведомостите на материалните запаси и валута;
- прехвърлянето на междинните годишни салда.

ИМПОРТ НА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ И КОНТРАГЕНТИ (ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ).
При импорт на материални запаси и контрагенти от меню "Обща база >> Материални запаси/Контрагенти"
се контролира размера на името на артикулите и контрагентите. Записите, за които наименованието надвишава
максимално допустимия размер от 40 символа се записват във файл "MATNOM_LONG.csv" (за материалните
запаси) и "KONTR_LONG.csv"(контрагенти). Тези файлове могат да бъдат отворени с произволен офис пакет и
да бъдат използвани за корекция на неподходящо съкратените наименования след импорта на материалните
запаси или контрагентите.

РАЗШИРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ВЪВ ФУНКЦИЯТА „ПРАВА ЗА ДОСТЪП ДО ОБСЛУЖВАНИТЕ ФИРМИ“.
От меню „Конфигурация -> Фирми,работни места и права за достъп“ с бутон „Права за достъп до
обслужваните фирми“ можете да промените имената на работните места като зададете имената на служителите
или отделите, евентуално паролите за достъп и персоналните кодове достъп. Промените, които искате да
направите изискват да поставите отметка в опциите в долната част на екрана и да въведете желаните промени в
редовете с работните места. Ако сте маркирали опциите за промяна на паролата и/или персоналния код тези
промени ще бъдат приложени само ако сте попълнили и колоните „Парола: и/или „Персонален код“.
В примера ще бъдат променени:
- имената на работните места на „Соня“ и „Николина“;
- паролата за достъп на Соня на „1“;
- персоналния код за достъп на Соня на „0“;
- персоналния код за достъп на Николина на „2“;

ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКАЛНИ И МРЕЖОВИ ПРИНТЕРИ.
Включена е помощната програма PrintesInfo. Тя се стартира самостоятелно от папката, в която е инсталирана
счетоводната система ЕДИС-АСО и ви дава информация за:
1) Инсталираните принтери в Windows инсталацията;
2) Установения по подразбиране принтер;
3) Възможност за промяна на принтера по подразбиране.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЯКОИ ВИЗУАЛНИ ПРОМЕНИ В ИНТЕРФЕЙСА.
Новият бутон „Смяна на бутон“ ви позволява да повторите определено действие без да превключвате към
друга част от менюто. Например, ако щракнете върху бутона „Актуализация“ и поради някаква причина се
откажете от проверката, за да повторите това действие трябва да превключите към друг бутон и след това отново
да се върнете на бутона „Актуализация“. С новия бутон „освобождавате“ използвания бутон за повторно
активиране.

Бутоните, с които се активират определени действия в екраните на ЕДИС-АСО е добре да бъдат визуално
различими от останалите елементи. С допълнителната функционалност включена в подменю „Избор на
интерфейс“ от меню „Конфигурация“ имате възможност да използвате четири предварително подготвени
шаблони. До използвания в момента шаблон е поставена отметка. Можете да изберете предпочитания от вас
вариант, като поставите отметка вляво от бутона и като опция да изберете дали текста на бутона да бъде удебелен.
При използване на удебелен текст се установява по малък шрифт за бутона.
С поставянето на отметка в кутията „Остави установения п подразбиране вид на бутоните“ се възстановява
стандартно установения за ЕДИС-АСО вид на бутоните. Важно е да потвърдите вашия избор с натискането на
бутона „ДА“, в противен случай желаните от вас промени няма да бъдат запазени и да рестартирате ЕДИС-АСО.
Другата възможност е да промените стандартния вид на таблицата, в която въвеждате счетоводните статии
от меню „Операции > Въвеждане и корекция на единични документи“. Имате възможност да я направите с
тъмен фон, което определено е щадящо за очите ви. Просто трябва да поставите отметка пред избрания от вас
вариант и да рестартирате ЕДИС-АСО.

18. ЕДИС-АСО 7.7.1 ОТ 30.08.2022 - ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИМПОРТ И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА КОМБИНИРАНИ ДОСТАВКИ С РАЗЛИЧНА СТАВКА
ПО ДДС В ЕДИН ДОКУМЕНТ.
В разширението на функцията за импорт е дадена възможност за импорт на комбинирани доставки с различни
ставки по ДДС в един документ, включително комбинирани доставки на стоки с 20% ДДС и хляб или брашно с
нулева ставка.
За правилното определяне на доставките на хляб или брашно са налични следните възможности:


включване на поле с име "@DDSPEC" в импорта, в което се подава код "07" (хляб) или "08" (брашно);

При използването на този вариант част от колоните на импорта изглеждат така:



включване на поле с име "@DDSOPER в импорта, в което се подават кодове:
"126 - Покупка на хляб" или "127 - Покупка на брашно" за покупките или
"226 - Продажба на хляб" или "227 - Продажба на брашно" за продажбите;



вариант без използване на специални полета и кодове.
Този вариант може да се използва при следните ограничителни условия:
- във файла за импорта не са дефинирани полета за ДДС операция или специални кодове за колона
8А;
- всички нулеви доставки са само хляб или брашно, но във файла за импорт се среща само една от
двете посочени доставки.

За да бъде правилно попълнен дневника по ДДС трябва да бъде маркирана една от позициите "хляб" или
"брашно" в полето "Документите с 0% ДДС са доставки на“.

ОТСТРАНЕНИ ПРОБЛЕМИ И ГРЕШКИ.
1) Отстранена е грешка свързана с неправилно прехвърляне на данъчната основа и начисленото ДДС в
операция "127 - доставка на брашно" в случите на доставки по чл. 167а.
2) Направена е корекция на проблем с позиционирането на сумарните редове в началото на аналитичните
ведомости, вместо в края на справката.
3) Коригирана е грешка с автоматичното приключване на сметките по зададена схема за приключване.
4) Коригиран е проблем с правилното сортиране на архивните номера при работа с функцията "Въвеждане
и корекция на партиди от документи" в случаите, когато се изисква избраните документи да бъдат
подредени по архив и архивен №.

5) Коригиран е проблем с изтриването на избрани архиви от списъка при работа с функцията
"Дезархивиране на база данни" от меню "Сервиз".

ДРУГИ ПОДОБРЕНИЯ И РАЗШИРЕНИЯ
1.

Във функцията за издаване на фактури е включен бутон "Калкулатор", който може да бъде използван,
ако са необходими някакви допълнителни изчисления.

2.

В екрана за въвеждане и корекция на единични документи от меню "Операции" е включен бутон, с който
се отваря плаващо меню, от което можете да:
- да включвате или изключвате оцветяването на редовете със счетоводните статии;
- да променяте таблицата със счетоводните статии от светъл към тъмен режим.

3.

При използване на параметри в схемите за автоматично осчетоводяване можете да запазвате
съдържанието на избран параметър дори и след затварянето на програмата.
Да разгледаме пример на дефинирана схема за осчетоводяване на продажби с използване на параметри за
избор на контрагент („%8“) и служител на фирмата („%40“).

Привеждане на фактура за продажба избираме дефинираната схема и натискаме бутона „Контиране“.

Ще се отвори екрана за избор на служител и контрагент, за да бъдат заменени дефинираните параметри в
схемата за осчетоводяване с реални значения.

Ако желаете да запазите името на служителя, за да не го избирате всеки път при въвеждането на фактурите за
продажба можете да натиснете бутона с отметката от панела вдясно, докато сте позиционирани на реда с
параметъра, в случая „Колеги“,. Избраният за фиксиране параметър ще бъде оцветен в друг цвят и ще бъде
запазен, така че всеки път, когато използвате същата схема да бъде зареден автоматично. С бутона „X“ под
отметката ще отмените запазването на избрания параметър.
Особености!
1. Дори и да промените съдържанието на параметъра „Колеги“ неговото съдържание ще бъде запазено,
докато не натиснете отново с бутона за отметката, за да фиксирате новото значение.
2. С бутона „Изчистване на полетата“ от същия екран ще изчистите съдържанието на параметрите и ще
изчистите всички фиксирани параметри.

19. ЕДИС-АСО 7.7.2 ОТ 17.09.2022 - ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ.
НОВО! ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА НА КОЛОНИТЕ, В КОИТО СЕ ЗАПИСВА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ПРИ
ПОКУПКИ НА ХЛЯБ И БРАШНО И ОТЧЕТИ 84 И 85 ЗА ПРОДАЖБА НА ХЛЯБ И БРАШНО.
ВАЖНО! Във връзка с отчитането на покупките и продажбите на хляб и брашно за някои видове документи,
чиято позиция в дневниците по ДДС не е уточнена с промените в Правилника за прилагане на ЗДДС в ЕДИСАСО 7.7 са включени следните правила:
 сумите от фактурите и известията за покупка на хляб се включват в колона "9 - Доставки без данък или
без право на данъчен кредит";
 сумите от отчетите з продажба на хляб (отчет с № 84) и продажба на брашно (отчет № 85) се включват в
колона "19 - Данъчна основа на доставките със ставка нула по глава III от ЗДДС".
По желание на клиенти, които не са съгласни с така заложената по подразбиране настройка в меню "ДДС >>
Дневници по ДДС" са включени две нови опции:
 възможност да се посочи колоната от Дневника на покупките (9,10 или 12), в която да бъде поставена
данъчната основа на покупките на хляба и брашно с фактури (известия) от регистрирани по ДДС в
България лица;
 възможност да се посочи колоната от Дневника на продажбите (11 или 19), в която да бъде поставена
сумата от отчети 84 (продажба на хляб) и 85 (продажба на брашно).
Установените параметри се прилагат за всички фирми от инсталацията на ЕДИС-АСО.
Изборът може да бъде направен в основния екран на Дневниците по ДДС и ще бъде запомнен от ЕДИС-АСО
до неговата последваща промяна.

ДРУГИ РАЗШИРЕНИЯ И КОРЕКЦИИ В ДНЕВНИЦИТЕ ПО ДДС.
1) Коригиран е проблем със зареждането на нулеви фактури от меню "ДДС >> Зареждане на дневници по
ДДС от текстови файл". Нулевите фактури се зареждаха с ДДС операция "99" и не се показваха в
дневниците по ДДС, но се изброяваха като брой документи в Справката-декларация. След тази корекция
на нулевите фактури за покупки се присвоява операция "102 - Доставки с право на пълен данъчен
кредит" и "201 - Облагаеми доставки с 20% ДДС".
2) При проверката на връзката между ЕИК и ИН по ДДС в анализа на дневниците по ДДС е съобразено
наличието на 13-цифров ЕИК за бюджетните организации, от който първите девет цифри участват в ИН
по ДДС.
3) В полето "Архив" на дневниците по ДДС се зарежда само списъка с архиви от включените в дневниците
документи. Досега в него се зареждаше списъка с архиви на документите, независимо дали те са
регистрирани в Дневника по ДДС.
4) При анализа на базата данни е премахнато съобщението определящо документи с код 50 - Протокол за
отчитане на компенсациите на гориво като невалиден тип документ.

РАЗШИРЕНИЯ И КОРЕКЦИИ ВЪВ ФУНКЦИЯТА ЗА ИМПОРТ И ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ
ВЪНШНИ ПРОГРАМИ.
1) При включен параметър за автоматична корекция на ЕИК и ИН по ДДС се поставяше префикса "BG" за
клиенти, които нямат регистрация по ДДС от файла за импорта. Това се случваше, когато ЕИК и ИН по
ДДС се поставяха в една и съща колона във файла за импорт и във файла за импорт е начислено ДДС. По
принцип корекцията се прилага само при импорт на покупки в случаите, когато фактурите за покупка
включват начислено ДДС, а доставчика е подаден без регистрация по ДДС. При импорт на продажби
тази корекция се прилагаше неправомерно и вече е изключена.
2) Направена е корекция свързана с подаването на % ДДС като число с десетична част. Ако в импорта е
включена колона с % на начисленото ДДС във формат "20.00" ЕДИС-АСО не отчиташе наличието на
десетична част и при трансформацията приемаше % ДДС за нула. В случаите, когато % ДДС е зададен
като цяло число "20", този проблем не съществува.
3) При наличие на грешки при импорта Потребителят има възможност да го прекъсне или да продължи,
като получи допълнителна информация за пропуснатите документи в резултат на установени грешки.
4) Отстранен е проблем с осчетоводяването на голям брой документи с отчитане в натура и трябваше
файлът за импорт да бъде разделен на няколко части, за да бъде обработен нормално.
5) Направени са допълнителни оптимизации свързани корекциите на ЕИК и ИН по ДДС:
 ако в полето за ИН по ДДС е записано само "BG", то се изтрива.
 ако освен ЕИК в полето за ИН по ДДС има 15-девятки и същевременно има подадена сума за
начислено ДДС,
15-те девятки в ИН по ДДС се изтриват.

ДРУГИ ПОДОБРЕНИЯ, РАЗШИРЕНИЯ И КОРЕКЦИИ.
1) Отстранена е случайно появяваща се грешка при издаване на нова фактура.
2) Направена е корекция на името на архивния файл, който се създава при замяна на фирма.
Нов формат: 'DBSAV_220910_008_01_#A2022.zip, където:

 "220910" - година, месец и ден на създаване на архива
 "008" - последователен № на фирмата от списъка с обслужвани фирми
 "01" - номер на копие на архива
 "#A2022" - текуща отчетна година на базата данни съхранена в архива.
3) При оптимизацията на базата данни е променена последователността на операциите. Най-напред се
изтриват нулевите аналитичности и след това изтриват неизползваните аналитичности.
4) Ускорена е процедурата за откриване на дублирани контрагенти и неизползвани елементи от
номенклатурата на контрагентите при реорганизацията на номенклатурата.
5) Включена е нова процедура за по-бърза проверка на използваните в базата данни контрагенти.

20. ЕДИС-АСО 7.7.3 ОТ 17.10.2022 - ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ.
1. Коригирана е грешка свързана с правилното поставяне на сумите от Дневниците по ДДС в Справкатадекларация при промяна на установените от ЕДИС-АСО по подразбиране колони за отчитане на:
 фактури и известия за покупки на хляб и брашно при промяна данъчната основа да бъде поставена в
колона 10 или 12 от Дневника на покупките вместо установената от ЕДИС-АСО колона 9;
 отчети 84 за продажба на хляб и отчет 85 за продажба на брашно при промяна данъчната основа да бъде
поставена в колона 11 от Дневника на продажбите вместо установената от ЕДИС-АСО колона 19.
С оглед на последните промени в софтуера на НАП за проверка и приемане на дневника на продажбите е
желателно да промените отчитането на отчетите 84 и 85 за продажбите на хляб (документ ДДС-84) и брашно
(документ ДДС-85) от колона 19 на колона 11 в дневника на продажбите. С последните промени наличието
на тези документи в колона 19 се обявява като нефатална грешка за невалиден документ.
2. НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ В ХРОНОЛОГИЧНАТА ВЕДОМОСТ ПО ДОКУМЕНТИ
При изключване на колоната за номер на документ в справката за хронологичната ведомост по документи
данните се сумират за останалите полета.
Например, ако желаете да получите информация по архиви, дебитна и кредитна сметка данните от
документите се сумират по тези показатели. Досега се извеждаха повтарящи се редове за всички документи
по тях без сумиране.
Прецизирани са условията за извеждане на справка по аналитичности за хронологичната ведомост по
документи. За да бъде възможна такава детайлизация е необходимо в хронологичната ведомост да бъдат
включени минимално колони за номер документ, дт сметка и кт сметка.
3. Променена е процедурата за проверка за актуализации на базата данни. Ако при първото стартиране на
проверката актуализациите са направени, тя се пропуска. С това се ускорява зареждането на необходимите
модули при влизането в дадена фирма. Досега това се правеше задължително, независимо, че актуализациите
са вече направени.
4. Не се проверява дали дадено работно място има право за достъп до определена фирма, ако такъв е
предоставен за всички работни места до всички фирми. Досега тази проверка се изпълняваше задължително,
независимо, че са премахнати всички ограничения за достъп до фирмите.
5. Функционални подобрения във функцията за "Импорт и осчетоводяване на документи" от меню "Обмен":
 включена е възможност за проверка и корекция на стандартните файлове за импорт на покупки и
продажби,
като празните позиции се заменят с нули, каквито са изискванията на Приложение 12 от
ППЗДДС;
 при формирането на помощния файл за проверка на импортираните данни в CSV-формат за дневниците
на покупките и продажбите е включен и ред със сумарните данни по колони;
 в актуализацията са включени актуализирани схеми за осчетоводяване на дневниците по ДДС. Те се
намират в под папката STD_SHEMI към папката, в която е инсталирана счетоводната система ЕДИС-АСО
и се различават по името на папките POKUPKI и PRODAGBI. С тях могат да бъдат заменени
съществуващите, ако те не са актуални. При импорта на тези схеми трябва да бъде избрана замяна на
схемата, а не добавяне на нови, защото няма да бъдат разпознати като схеми за импорт на дневници по
ДДС. Независимо, че непрекъснато говорим за дневници по ДДС трябва да се има в предвид, че за техния
импорт се използват стандартните формати на файловете POKUPKI.TXT и PRODAGBI.TXT, които се
подават към НАП във формата описан в Приложение 12 на Правилника за прилагане на ЗДДС;
 ако в данъчния номер са поставени 15-девятки за лица от трети страни без регистрация по ДДС в ЕС и
заедно с това 15-девятки са поставени и в ЕИК, те се изчистват от ЕИК. Ако в това поле е поставен друг
идентификатор, с който контрагента се идентифицира, неговото съдържание се запазва;
 ако в ЕИК е дублирано съдържанието на идентификационния номер по ДДС за контрагент регистриран
по ДДС в ЕС извън България, полето за ЕИК се изчиства.

21. ЕДИС-АСО 7.7.4 ОТ 11.11.2022 - ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ.
1. Отстранена е грешка при отпечатването на фактури във функцията "Фактуриране" (Професионална
версия) при използването комбинирана ставка по ДДС (20% или 9%) и нулева ставка по ДДС.
2. Отстранена е грешка във функцията "Преизчисляване на отчетна стойност" от меню "Операции" в
немрежови инсталации (самостоятелни компютри с ЕДИС-АСО 7.7).

22. ЕДИС-АСО 7.7.5 ОТ 27.12.2022 - ПРОМЕНИ И РАЗШИРЕНИЯ.
1.

В съобщението за успешното тестване на базата данни в меню "Сервиз >> Фирми, работни места и
права за достъп" е включено и името на фирмата от базата данни.
2. Ако при проверката на номенклатурата на контрагентите за нецифрови кодове се установи наличие на
такива, се активира филтър за показване само на контрагентите с нецифрови фирмени кодове.
3. В екрана за въвеждане на начални данни по ДДС от меню "ДДС >> Справка-декларация по ДДС" са
направени визуални оптимизации за по-точно разполагане елементите в него.
4. Коригиран е проблем със зареждането на одиторския файл по MOSS в MS Excel и отразяване на
постъпилите плащания от клиентите в него.
5. Отстранен е проблем с настройката на автоматичното номериране от меню "Обща база" при използване
на много големи начални номера.
6. При използване на схеми за автоматично контиране с параметри е включена възможност за отказ от
зареждането на схемата, при което заредените параметрични контировки се изчистват от счетоводните
статии.
7. Премахнато е припокриване на групите "В режим на въвеждане" и "Печат" от екрана за въвеждане на
системните параметри.
8. При избор на копие на фактура в режим на фактуриране (Професионална версия) текущата позиция във
формата се установява на полето филтър. След въвеждането на текст за търсене с клавиш Tab може да се
премине към филтъра за търсене по част от име.
9. При избор на проформа в режим на фактуриране (Професионална версия) текущата позиция във формата
се установява на полето филтър. След въвеждането на текст за търсене с клавиш Tab може да се премине
към филтъра за търсене по част от име като същевременно в реда с проформите курсора се позиционира
на първата, за която името на клиента започва с въведения текст за търсене в полето.
10. В справките за наличности и обороти на материалните запаси и валута редовете с отрицателни салда са
оцветени в червено.
11. От справката за продажбите на продукция и стоки може да бъде генериран файл за изписване на
отчетната стойност за тези артикули. За да може да бъде използвана тази възможност трябва да е налице
следното условие: В счетоводната статия "дт група70 / кт група30" и двете сметки се отчитат в натура т.е.
включват отчитане на един и същ вид материален запас в количество и стойност.
Пример:
Дт сметка 702 с отчитaне на продажбите по стоки
Кт сметка 304 с отчитане на доставките по стоки.
12. Във функцията за импорт и осчетоводяване на документи от меню "Обмен >> Осчетоводяване на
импорт" е разширен списъка с поддържани операции за определяне на колоната в Дневника на
продажбите при запис на документи с нулева ставка по ДДС. В този списък е включена и операция:
"207 Доставки по глава III/ЗДДС - ставка 0% ДДС".

