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Версия 3.14.0

Модул ТРЗ
Направени са  корекции във  връзка  с  нормативните изменения влизащи в

сила от 01.01.2014г. 
Основните  изменения  засягат  подготовката  на  данни  за  Декларация  6.

Свързани са с промяната на срока за подаване на данни за дължим данък по чл.42
от ЗДДФЛ и новия код,  с  който се подават тези данни.  От 01.01.2014, данни за
дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ се подават от първо до двадесет и пето число на
месеца следващ месеца на ИЗПЛАЩАНЕ с код на вида плащане 8. 

Диференцирана  е  функционалността  по  подготовката  на  декларацията  в
зависимост от ведомостта чрез която се активира. За ведомости до декември 2013
има  два  начина  за  подготовка  –  по  досегашния  начин  (името  на  точката  е
Декларация  6  до  2013)  и  по  валиден  от  2014  начин  (името  на  точката  е
Декларация 6). За възнаграждения полагащи се за месеци до края на 2013 – та
година, но изплатени през 2014 - та година, задълженията за данък по  чл.42 от
ЗДДФЛ се подават по новата схема. Ако възнаграждения за месеци до 31.12.2013 са
изплатени  до  31.12.2013г.  за  задълженията  по  социалните  вноски  и  данък  се
прилага схемата валидна до 31.12.2013г. За възнаграждения по ведомости от 2014
та година е достъпен само новият начин за подготовка на Декларация 6.

Новата схема на попълване на Декларация 6, освен Тип ведомост изисква
Вид плащане и Дата. Видовете плащане са Осигурителни вноски, Данък по чл.
42, Данък по чл. 49 ал. 5. Повече информация вижте в помощния файл, Страница
Ведомости.

При  Годишно  преизчисляване е  променена  формулата  за  попълване  на
Личните вноски за ДОО (за ДОО (п)).  Вземат от сборното поле  Лична вноска
ДОО + Лична вноска за фонд Пенсии в/у соц. разх., а не като сума от отделните
фондове  (Лична  вноска  за  фонд  Пенсии  в/у  брутно  възнаграждение,  Лична
вноска  за  фонд ОЗМ, Лична вноска за  фонд безработица,  Лична вноска  за
фонд Пенсии в/у соц. разх. )

Модул ДДС
Измененията  в  нормативите,  които  касаят  текущата  актуализация  са

свързани с осчетоводяване и включване в регистрите по ЗДДС на  сделки по чл.
163а от  ЗДДС и  сделките свързани с  Касово отчитане на ДДС.  Допълнени са
стандартните номенклатури Вид документ (с кодове 11, 12, 13, 91, 92, 93, 94) и Тип
сделка (с номера 41 – 46; 51 - 54), добавени са схеми при попълване и контрол на
дневниците за покупки и продажби и на справката декларация. Документи с видове
плащания с код 11, 12, 13 и за двата дневника и код 94 за дневник на покупките не
участват при попълване на данни в справка декларация.  Добавено е поле с  име
Доставка по чл. 163а от ЗДДС в дневниците за покупки и продажби, което се
попълва на база на избрания тип сделка.



По-подробна информация е предоставена в описание на измененията на ПП
Скиптър, версия 1.76 (http://www.unicons-bg.com/changefiles/S20140117.pdf). 

В документи,  в  които  има настроена схема за  автоматично  попълване на
Основа и  Данък на  база  на  компонент  Контировка,  трябва  да  се  разширят
формулите  във  връзка  с  осчетоводяването  на  документи  по  сделки  свързани  с
Касово отчитане на ДДС според приетата схема на осчетоводяване. 

Модул Хонорари
Предложени са справка по хонорари, даващи възможност за отпечатване на

Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. Справките се зареждат чрез Бизнес
логика/Потребителски справки и  добавената  там  функционалност  Изтегли от
интернет.

Модул Документи
За номенклатури  Класове документи и  Видове документи, чрез които се

настройва  работата  на  документите  на  системата,  е  включена  схемата  за
проследяване  на  хронологията  на  промените.  По  подразбиране  тя  е  включена.
Нейното изключване и включване става чрез точка в подменюто, което се активира
от точката Хронология на промените (бутона настройки с изображение на чук).

При работа с документи и инициализиране на списъчен компонент на база
на  Връзка  с  документ е  подтиснато  многократното  извикване  на  събитие  При
промяна на  списъчния  компонент.  Сега  то  се  извика  еднократно  накрая,  след
попълване  на  всички  редове.  Пример  за  ситуацията  е  издаване  на  Фактура на
базата на издадена  Проформа фактура  с автоматично пренасяне на артикулите.
Ако  в  проформата  има  10  артикула,  при  вписването  на  всеки  един  от  тях  във
фактурата  се  предизвикваше  събитието  При  промяна  на  Артикули.  След
направената корекция, посоченото събитие ще се предизвика еднократно в края на
процеса на прехвърляне на артикули от проформата към фактурата.

Модул Бланки и модул Справки
Във връзка с установени проблеми при обработка на справки и бланки върху

големи масиви от данни са направени някои промени в системата.
На редица места в системата, в частност при обработка на справки се ползва

компонент  за  обработка  на  таблици  в  паметта  (съдържа  се  в  модул
kbmMemD2006Run.bpl).  За  този  компонент  е  променено  свойство,  така  че  при
работата си да ползва по-малко памет. За да се приложи направената промяна е
необходимо да се замени горепосочения модул (той не е елемент а автоматичните
ъпдейти). Може да се изтегли от страницата на Униконс. Модулът ще бъде заменен
при следващо производство на инсталационни дискове.

При описание на бланки, в  Общи настройки,  Допълнителни настройки,
при избран Тип действие - Визуализация в бланка е добавена отметка Използвай
временни  файлове  при  подготовка  на  бланката.  Ако  тази  отметка  НЕ  Е
включена (както е работела системата до момента)  подготовката на резултата се
осъществява в оперативната памет на компютъра и при големи обеми се стига до
съобщение за неналична памет. При включена отметка, резултатът се подготвя във



файл  в  TEMP  папката  на  операционната  система.  По  този  начин  се  избягва
изчерпването на паметта,  но е възможно да има забавяне при подготовката.  При
направените  тестове  се  установи,  че  независимо  от  начина  на  подготовка,
резултатът в бланка не може да надвиши 9999 броя страници.

Променена е процедурата по записване на текстови файл на база на резултат
от описана бланка  (Общи настройки, Допълнителни настройки, при избран Тип
действие – Запис във файл). До момента резултатът се попълваше в редактор и от
там  се  записваше  в  избрания  файл.  Тъй  като  самото  попълване  на  резултат  в
редактор,  при  големи  обеми  информация,  създава  проблем,  тази  процедура  е
препрограмирана при резултатни файлове с разширение  TXT.   След промяната се
извършва директно вписване на текстовата информация в посочения текстов файл.
При този тип действие е добавена и отметка  Кодиране –  UniCode.  Отметката се
анализира,  само  ако  не  е  маркирана  отметка  DOS  – формат.  Ако  е  маркирана
файлът  се  записва  в   UniCode формат,  а  иначе  се  записва  в  стандартен  ANSI
формат.

В  прозорец  Потребителски  справки е  добавена  функционалността  за
Изтегляне от интернет. Активира се чрез контекстното меню. Преминава се през
прозорец  за  избор  на  Вид  справка  и  после  се  активира  Прозорец  Изтегляне  на
елементи  от  интернет.  Към  настоящия  етап  има  публикувани  две  справки  -
Служебна  бележка  по  чл.45  -  ОБЛАГАЕМ и  Служебна  бележка  по  чл.45  –
ПРИДОБИТ от  вид  По  хонорари.  Бланките  са  две  поради  възникналите
противоречия  в  нормативите  по  отношение  на  това  дали  се  посочва
ПРИДОБИТИЯТ доход или ОБЛАГАЕМИЯТ (придобития намален с нормативно
признатите разходи). 

Модул Основна информация
За  елементите  Работни  дни,  Минимална  работна  заплата,  МОД  по

икономически дейности, ТЗПБ по икономически дейности, Класификация на
икономически  дейности и  Параметри  по  осигуряването е  добавена
функционалността  за  Изтегляне  от  интернет.  Активира  се  чрез  контекстното
меню. Чрез нея могат да се изтеглят актуални данни за 2014 та година.

Администриране на системата
Добавена  е  нова  точка  в  меню  Сервиз -  Активни сесии.  Чрез  нея  се

активира едноименен прозорец, който е предназначен за проследяване на активните
в  момента  сесии  към  инстанцията  на  MS  SQL SERVER.  Достъпен  е  само  за
оператори с Администраторски права.

Дава възможност за временно или постоянно блокиране на оператори и за
последващото им разблокиране.

Дава  възможност  за  насилствено  прекъсване  на  определени  сесии.  
Целта  е  администраторът  на  системата  да  проследява  активните  сесии  на
операторите и при необходимост да си осигури самостоятелна работа със системата
за извършване на определени системни дейности.



Всички  извършени  действия  по  блокиране  и  разблокиране  на  оператори,
както и прекъсване на сесии се вписват в специалната LOG таблица на  Главния
пакет.

За повече информация, вижте помощния файл - Прозорец Активни сесии.

Отстранени грешки и неточности
Направени  са  корекции  при  възстановяване на  прекъсната  връзка  по

определена сесия. При възстановяването се проверява дали има системна промяна
в пакета от данни. Под системна промяна се разбира Ъпдейт или Замяна на пакета.
При  наличие  на  такава  промяна,  се  издава  съответно  съобщение  и  се  отказва
възстановяването на връзката.

При  опит  за  изход  от  системата  и  наличие  на  активни  прозорци,  в
съобщението за това е добавен и списъкът на тези прозорци.

Направени  са  корекции  с  цел  разрешаване  на  проблема  с
НАСТЪПВАНЕТО НА ФОРМИТЕ. Проблемът се е проявявал при отваряне на
нов  прозорец,  при  което  има  известно  забавяне.  Новоотвореният  прозорец  е
попадал  под  този  който  го  активира.  Например,  активира  се  Добавяне  на
документ/Фактура,  документът  се  отваря  но  остава  под  основния  прозорец  на
продукта и потребителят остава с впечатление, че не е активирал процедурата.

Отстранен  е  дефект  от  версия  3.13.0.  Дефектът  е  в  Настройка  на
документи, описание на формули (в списъчен компонент и в заглавните формули),
за компоненти от клас Контрагент. Състои се в изчезването на полето Отстъпка.

Отстранен е проблем при работа с компоненти от клас Разпр.по структури.
Проблемът  се  е  проявявал  при  наличие  на  настройки  за  задължителни,
номенклатурни  полета  на  структурата.  При  опита  за  редакция  на  документи
съдържащи такива данни се е появявало съобщение за грешка и редакцията се е
проваляла.
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