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4.0 Въведение 
Този модул служи за финансово управление на стопанската дейност и счетоводно 

обслужване на компанията. МОНЕТА предлага следните възможности: 

- Индивидуален сметкоплан с възможност за добавяне на под сметки 

- Преглед на счетоводните записи, формирали салдо по сметките  

- Настройка на бизнес и продуктови групи за директно осчетоводяване 

- Автоматично осчетоводяване на първични документи (фактури, кредит. известия, платежни 

документи) 

- Анулиране на осчетоводени документи 

- Счетоводен журнал и възможност за зареждане на шаблони с котировки за често изпълнявани 

операции. 

- Поддържане на една или няколко каси / банки в различни валути 

- Проследяване на касовите и банкови операции и наличност на парични средства 

- Възможност за генериране, преглед и експорт на ДДС дневници. 

- Справки 

4.1 Финанси и счетоводство – Сметкоплан 
При избиране на модул „Финанси и счетоводство”, меню „Сметкоплан” се визуализира списък 

с всички дефинирани счетоводни сметки в програмата (фиг.1). 

 
 фиг.1 

4.1.1 Създаване на нова счетоводна сметка 
Създаване на нова счетоводна сметка се извършва посредством бутон „Нов запис”(Ctrl + N) 

  от лентата с Основните функционални бутони, след което програмата отваря картата на 

счетоводната сметка, чийто полета трябва да се попълнят. Картата на създадена вече 

счетоводна сметка може да се визуализира при избиране на бутон „Сметка”, опция „Карта”, 

където потребителя може да коригира данните. Опцията „Проверка сметки сумиране край” 

(фиг.2) – проверява за некоректни стойности в поле „Сумиране” в картата на счетоводната 

сметка и при наличие на такива ги коригира. 

 



 
     фиг.2 

4.1.2 Описание на полетата в картата на счетоводна сметка: 

4.1.2.1 Страница „Общи данни”  фиг.3 

Код Код на сметката от счетоводния сметкоплан. 

Име Кратко описание на сметката. 

Операционна / Кореспондираща Обозначава дали сметката се включва в баланса или ОПР. 

Дебит / Кредит Избор на активна, пасивна или активно - пасивна сметка. 

Вид сметка Счетоводният сметкоплан е разделен на групи, за начало, 

на които се избира сметка от вид ”Сумиране начало”, а за 

край – „Сумиране край”. Всички останали сметки от 

съответната група са от вид „За осчетоводяване”. 

Сумиране Указва формула за сумирането на сметки от вид 

„Сумиране край”. 

Баланс Показва салдото по сметката. 

Дата последна промяна Датата на последната промяна на счетоводната сметка. 

Валута Валутата в която е сметката. 

Съпоставяне сметка Не се използва за момента. 

Пряко осчетоводяване При маркиране на това поле, по сметката може да се 

осчетоводява пряко.  

Блокиран При маркиране на това поле всички операции с тази 

сметка се забраняват. 

 



 
 

     фиг.3 

4.1.2.2 Страница „Осчетоводяване”  фиг.4 

Общ тип осчетоводяване Показва типът осчетоводяване по сметката: при 

„Продажба”, „Доставка” или „Продажба” и „Доставка” 

(когато е избрано празно поле). 

Обща бизнес счетоводна  група Избор от номенклатура „Общи бизнес счетоводни 

групи”.Определя в коя сметка да бъдат осчетоводени 

съответните записи, които принадлежат към групата 

 

Обща счетоводна група артикули Избор от номенклатура „Обща счетоводна група на 

склада”. Определя в коя сметка да бъдат осчетоводени 

съответните записи, които принадлежат към групата 

ДДС бизнес счетоводна група Избор от номенклатура „ДДС бизнес счетоводни   

групи”.Определя в коя сметка да бъдат осчетоводени 

съответните записи, които принадлежат към групата 

ДДС счетоводна   гр. артикули Избор от номенклатура „ДДС счетоводна   група на 

склада”.Определя в коя сметка да бъдат осчетоводени 

съответните записи, които принадлежат към групата 

Тип балансова сметка Избор на тип сметка – балансова или задбалансова 



 
     фиг.4 

4.1.2.3 Бутон „Запази“ 

Въведената информация относно счетоводната сметка се запазва в базата с данни чрез бутон 

„Запази” ”(Ctrl+S)  от лентата с основните функционални бутони. 

4.1.2.4 Бутон „Сметка“ 

Посредством бутон „Сметка”, опция „Записи”, потребителя може да разгледа хронологичен 

списък на операциите, извършени със съответната счетоводна сметка (фиг.5). 

фиг.5 



4.2 Финанси и счетоводство – Парични сметки 
Паричните сметки, дефинирани в програмата се визуализират при избиране на модул „Финанси 

и счетоводство”, меню „Парични сметки” фиг.6 

 
 фиг.6 

4.2.1 Създаване на нова парична сметка  

Създаване на нова парична сметка се извършва чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от 

лентата с Основните функционални бутони. Чрез бутон „Карта”, потребителя може да коригира 

данните на вече създадена парична сметка фиг.7. 

      фиг.7 

4.2.2 Описание на полетата в картата на паричната сметка: 

4.2.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.8) 

Код Уникален код на паричната сметка, който се дефинира от 

потребителя. 

Име Пояснително описание. 

Име 2 Допълнително описание 

SWIFT код В случай, че паричната сметка е банкова сметка, се въвежда 

SWIFT кода на банката. 

IBAN В случай, че паричната сметка е банкова сметка, се въвежда  

IBAN кода на банката. 

Банков код  № Кода на паричната сметка, ако тя е банкова сметка. 

Автомат. печат на фискален 

бон 

Оказва поведението на програмата относно печатането на 

фискален бон при постъпления на пари в брой от клиенти. 

Салдо за обект Салдото на паричната сметка към момента в текущия обект. 



Салдо за компанията Салдо на паричната сметка на ниво компания. 

Счетоводна сметка парични 

средства № 

Избор на счетоводна сметка от номенклатура „Сметкоплан”, 

съответстваща на паричната сметка. 

Мин.салдо Минимално салдо, под което баланса на паричната сметка не 

може да пада. 

Валута  Избира се от номенклатура ”Валути”. 

Проверка за наличност Вариантите за избор в това поле са: „На ниво обект” и „На 

ниво компания”. В първия случай програмата прави проверка 

за наличността на паричната сметка на ниво обект. Във втория 

– на ниво компания. В случай, че е недостатъчна наличността, 

при осчетоводяване на документ, програмата визуализира 

съобщение, с което предупреждава потребителя. 

Блокиран При маркиране на това поле всички операции с тази парична 

сметка   се забраняват. 

 

 
     фиг.8 

4.2.2.2 Страница „Данни за връзка”  фиг.9 

Държава код Избира се от номенклатура ”Държави”. 

Град Избира се от номенклатура ”Градове”. 

Адрес В случай, че паричната сметка е банкова сметка, се въвежда 

адреса на банковия клон. 

Адрес 2 В случай, че паричната сметка е банкова сметка, се въвежда  

адреса на банковия клон или банката. 

Лице за контакт Лице за контакт. 

Телефон Телефон за връзка с обекта. 

Факс Факс за връзка с обекта. 



 

 
фиг.9 

4.2.2.3 Бутон „Запази“ 

След въвеждане на данните за паричната сметка е необходимо те да се запишат чрез бутон 

„Запази” ”(Ctrl+S)  от лентата с основните функционални бутони.  

4.3 Финанси и счетоводство – Счетоводен журнал 
От модул „Финанси и счетоводство”, меню „Счетоводен журнал” се визуализира форма, която 

дава възможност за извършване на счетоводни операции директно по счетоводни сметки или 

чрез избор на парично средство или контрагент (фиг.11). 

 

 
  фиг.11 



4.3.1 Създаване на нов счетоводен журнал 

Нова счетоводна операция се извършва чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с 

Основните функционални бутони.  

4.3.2 Описание на полетата за попълване 

"Вид сметка“ и 
„Сметка код“ 

При попълване на редовете (фиг.12 а,б) в зависимост от избора на 

поле "Вид сметка" – полето "Сметка код" отваря списък със счет. 

сметки, контрагенти или парични средства. 

"Вид 
кореспондираща 
сметка" и 
"Кореспондираща 
сметка код" 

При попълване на редовете в зависимост от избора на поле "Вид 

кореспондираща сметка" – полето "Кореспондираща сметка код" 

отваря списък със счет. сметки, контрагенти или парични средства. 

 „Салдо сметка” и 
„Салдо 
кореспондираща 
сметка” 

При създаване на счетоводната операция, потребителя може да види 

и салдото по сметките, които дефинира в тези полета. 

Връзка с 
документ вид 

потребителя може да избере вида на документа, към който да свърже 

счетоводната операция.  

Връзка с 
документ No 

В зависимост от избрания вид на документа, чрез бутона за избор в 

даденото поле  програмата визуализира списъка със съответните 

документи.  

"Връзка с 
документ вид”, 
„Връзка с 
документ No” и 
„Сума” 

Те  се попълват автоматично от програмата в случаите когато 

потребителя е използвал опциите „Генериране на плащане продажби” 

или „Генериране на плащане доставки. Когато счетоводната операция 

не се свързва към документ и не се използват опциите на бутон 

„Функции”, потребителя трябва да въведе сумата ръчно. 

 

 

 
      фиг.12 а 



 
     фиг.12 б 

4.3.3 Бутон „Сметка”   
От него се изпълняват следните функции (фиг.13): 

 

 
     фиг.13 

4.3.3.1 Зареди шаблон  

Възможност за създаване на нова счетоводна операция, на базата на вече създаден шаблон;  



4.3.3.2 Запази като шаблон  

Тази опция дава възможност за текущия документ, да се запази като шаблон. 

4.3.4 Бутон „Функции“ 

4.3.4.1 Генериране на плащане продажби 

Те са аналогични на тези в модул „Продажби” , Генериране на плащане по продажба” 

4.3.4.2 Генериране на плащане доставки  

Те са аналогични на тези в модул „Доставки , Генериране на плащане по доставка”. 

4.3.4.3 Генериране на амортизация (фиг.14)  

Те са аналогични на тези в модул „Продажби” / „Доставки” 

 
     фиг.14 

4.3.4.4 Промяна валутен курс  

Промяна на валутен курс Фиг.14а  

 
Фиг.14а 



4.3.4.5  Корекция на валутни разлики 

4.4 Финанси и счетоводство – Трансфер на пари между каси 

(Фиг.15) 

Тази функционалност на програмата, дава възможност на трансфер на пари от една каса в 

даденият обект „Изпращач” към касата на обект „Получател”.  

4.4.1 Създаване на нов трансфер на пари между каси 

Чрез бутон  „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони се 

визуализира картата на новият трансфер на пари между каси.  

 

 
Фиг.15 

4.4.2 Описание на полетата в картата на трансфера на пари между каси 

4.4.2.1 Страница „Общи данни”  

Документ № Генерира се от програмата. 

От парично средство Избор от номенклатура „Парично средство”. 

Код на обект изпращач Избор от номенклатура „Обекти”. 

Код на обект получател Избор от номенклатура „Обекти”. 

В парично средство Генерира се от програмата. 

Сума Сумата, която се изпращаме на обекта получател. 

Експедирана сума Генерира се от програмата. 



Получена сума Генерира се от програмата. 

Върната сума Генерира се от програмата. 

Дата на документа Дата на създаване на документа. 

Дата на осчетоводяване Дата на осчетоводяване на документа. 

Име на обект изпращач Генерира се от програмата. 

Име на обект получател Генерира се от програмата. 

Потребител експедирал Генерира се от програмата. 

Дата на експедиране Генерира се от програмата. 

Потребител получил Генерира се от програмата. 

Дата на получаване Генерира се от програмата. 

Изцяло експедиран Генерира се от програмата. 

Изцяло получен Генерира се от програмата. 

Коментар  Свободен текст, въведен от потребителя. 

 

4.4.3 Бутон „Осчетоводи“ 
След въвеждане на необходимата информация свързана с трансфера на пари между каси, от 

бутон ”Осчетоводи” имаме следните функции : 

4.4.3.1 Експедиране 

4.4.3.2 Експедиране и печат 

4.4.3.3 Връщане 

4.5 Финанси и счетоводство – Документи 

4.5.1 Доставка 
Списъкът със създадените доставки се визуализира при избиране на модул „Финанси и 

счетоводство”, папка „Документи”, меню „Доставки” (фиг.16) 

 



 
 фиг.16 

4.5.1.1 Бутон „Документ”  

От него се отваря картата на доставката (фиг.17) 

 
     фиг.17 

Доставките в този модул са идентични с тази в модул „Доставки”, меню „Доставки”. 

Единствената разлика е, че в модул „Финанси и счетоводство”, потребителя може да създаде 

разширена доставка, посредством полето „Тип” в редовете на формата. 

4.5.1.2 Създаване на разширена доставка 

Чрез бутон  „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони се 

визуализира картата на новата доставка.  

4.5.1.3 Описание на полетата за попълване в заглавната част на доставката  

виж модул „Доставки”, меню „Доставки”. 



 
     фиг.18 

4.5.1.3.1  Полета „Тип”  и „Код“ 

От това потребителя може да включи в редовете на доставката артикул, счетоводна сметка, 

допълнителен разход, ДА или услуга. В зависимост съдържанието на полето „Тип”, от бутона 

за избор в поле „Код”, програмата визуализира съответната номенклатура. фиг.18. 

4.5.1.3.2 „Допълнителен разход“ 

4.5.1.3.2.1 Въвеждане на допълнителният разход 

В случай, че е необходимо да се увеличи стойността на една доставка, в полето „Тип” 

потребителя трябва избере „Допълнителен разход”. От бутона за избор на поле „Код” е 

необходимо да се избере вида допълнителен разход и в полето „Дост. цена” – стойността на 

допълнителния разход (фиг.19) 

. 



фиг.19 

4.5.1.3.2.2 Разпределяне на допълнителният разход 

След записване на въведената информация чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)  е необходимо 

допълнителния разход да се разпредели върху редовете на доставката. За целта от бутон „Ред” 

се избира опцията „Разпределение на допълнителни разходи за артикул” фиг.20 

 
фиг.20 

 

Програмата отваря форма „Свързване на доп. разходи”  (фиг.21). В тази форма ще се 

визуализират редовете на документите, върху които се разпределя доп. разход.  



 

 
фиг.21 

Достъпът до редовете на документа се осъществява чрез бутон „Функции”, опция „Достъп до 

редове складов документ”. След избиране на опцията, програмата отваря форма „Редове 

склад. документ за свързване с доп. разход” (фиг.22). Тази форма представлява списък с 

редовете на документите за съответния контрагент, към който ще се свърже доп. разход. От 

бутон „Функции” или от поле „Избери” се маркират желаните редове и след потвърждение с 

бутон „ОК” програмата го прехвърля във форма „Свързване на доп. разходи”. 

4.5.1.3.2.3 Начини на разпределение на допълнителният разход 

 Така прехвърления разход трябва да се запише чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)  и да се 

разпредели върху избраните редове. За целта от бутон „Функции” се избира опцията „Начин 

на разпределение на доп. разход” . Начините са ...Фиг.23 

4.5.1.3.2.3.1 По равно  

Доп. разход се разпределя по равно за всеки артикул, като общата сума за 

разпределение се разделя на общото количество на артикулите в редовете; 

4.5.1.3.2.3 2 Сума  

Доп. разход се разпределя в зависимост от стойността на всеки артикул. По – скъпите артикули 

се утежняват с по – голяма сума. 

4.5.1.3.2.3 2 По маса  

Доп. Разход се разпределя в зависимост от количеството на всеки артикул. По-голямото 

количество се утежнява с по-голяма сума. 

 

 



Фиг.23 

 

 
фиг.24 

 

След избиране на начина за разпределение на доп. разход във форма „Свързване на доп. 

разходи”, допълнителния разход се разпределя върху избраните редове и при потвърждение с 

бутон „ОК”, потребителя може да осчетоводи доставката. 

Резултатът от тази операция може да се види (след като е минала Корекция себестойност) в 

записите на артикулите, върху които е разпределен допълнителния разход, в поле „Сума 

покупки (действителна).  

4.5.2 Кредитно известие „Доставка“ 
Списъкът със създадените кредитни известия доставка се визуализира при избиране на модул 

„Финанси и счетоводство”, папка „Документи”, меню „Кредитно известие доставка” (фиг.36) 



 

фиг.36 

4.5.2.1 Бутон „Документ”  

С този бутон се отваря картата на кредитното известие (фиг.37) 

 

фиг.37 

Кредитните известия в този модул са идентични с тази в модул „Доставки”, меню „Кредитно 

известие”. Единствената разлика е, че в модул „Финанси и счетоводство”, потребителя може да 

създаде Разширено кредитно известие, посредством полето „Тип” в редовете на формата 

(фиг.38). 



 

фиг.38 

 

4.5.2.2 Създаване на разширено кредитно известие доставки 

При създаване на разширеното кредитно известие виж: Създаване на разширена доставка. 

Тип 
Потребителя може да избере в редовете на кредитното известие артикул, 
счетоводна сметка, ресурс, допълнителен разход, ДА или услуга 

Код 
 В зависимост съдържанието на полето „Тип” , програмата визуализира 
съответната номенклатура 

 

4.5.3 Продажба 
Списъкът със създадените продажби се визуализира при избиране на модул „Финанси и 

счетоводство”, меню „Доставки” (фиг.25) 



 
фиг.25 

 

4.5.3.1 Бутон „Документ”  

С него се отваря картата на доставката фиг.26 

 
фиг.26 

 

Продажбите в този модул са идентични с тази в модул „Продажби”, меню „Продажби”. 

Единствената разлика е, че в модул „Финанси и счетоводство”, потребителя може да създаде 

разширена продажба, посредством полето „Тип” в редовете на формата. 



4.5.3.2 Създаване на разширена продажба 

Чрез бутон  „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони се 

визуализира картата на новата продажба.  

4.5.3.2.1 Попълване на полетата в заглавната част 

 Виж модул „Продажби”, меню „Продажби”.  

4.5.3.2.2 Полета „Тип“ и „Код“ 

От полето „Тип” потребителя може да избере в редовете на продажбата артикул, счетоводна 

сметка, ресурс, допълнителен разход, ДА или услуга. В зависимост съдържанието на полето 

„Тип”, от бутона за избор в поле „Код”, програмата визуализира съответната номенклатура 

фиг.27. 

     

фиг.27 

4.5.3.2.3 Допълнителен разход 

4.5.3.2.3.1 Въвеждане на допълнителният разход 

В случай, че е необходимо да се увеличи стойността на една продажба, в полето „Тип” 

потребителя трябва избере „Допълнителен разход”. От бутона за избор на поле „Код” е 

необходимо да се избере вида допълнителен разход и в полето „Ед. цена” – стойността на 

допълнителния разход фиг.28 



 
фиг.28 

4.5.3.2.3.2 Разпределяне  на допълнителният разход 

След записване на въведената информация чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)  е необходимо 

допълнителния разход да се разпредели върху редовете на продажбата. За целта от бутон „Ред” 

се избира опцията „Разпределение на допълнителни разходи за артикул” (фиг.29)  

 

 
фиг.29 

 



Програмата отваря форма „Свързване на доп. разходи”  (фиг.30). В тази форма ще се 

визуализират редовете на документите, върху които се разпределя доп. разход.  

 

 
фиг.30 

Достъпът до редовете на документа се осъществява чрез бутон „Функции”, опция „Достъп до 

редове складов документ”. След избиране на опцията, програмата отваря форма „Редове 

склад. документ за свързване с доп. разход” (фиг.30). Тази форма представлява списък с 

редовете на документите за съответния контрагент, към който ще се свърже доп. разход. От 

бутон „Функции” или от поле „Избери” се маркират желаните редове и след потвърждение с 

бутон „ОК” програмата го прехвърля във форма „Свързване на доп. разходи”.  

4.5.3.2.3.3 Начини на разпределение на допълнителният разход 

Така прехвърления разход трябва да се запише чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)  и да се 

разпредели върху избраните редове. За целта от бутон „Функции” се избира опцията „Начин 

на разпределение на доп. разход” . Начините са фиг.31 

 По равно - доп. разход се разпределя по равно, за всеки ред на документа; 

 Сума - доп. разход се разпределя пропорционално, в зависимост от стойността на 

артикула 

 

 
Фиг.31 



 
фиг.32 

След избиране на начина за разпределение на доп. разход във форма „Свързване на доп. 

разходи”, допълнителния разход се разпределя върху избраните редове и при потвърждение с 

бутон „ОК”, потребителя може да осчетоводи продажбата. 

Резултатът от тази операция може да се види (след като е минала Корекция себестойност), в 

записите на артикулите върху, които е разпределен допълнителния разход, в поле „Сума 

продажби (действителна) 

4.5.4 Кредитно известие „Продажба“ 
Списъкът със създадените кредитни известия продажба се визуализира при избиране на модул 

„Финанси и счетоводство”, папка „Документи”, меню „Кредитно известие продажба” (фиг.33) 

 

 



фиг.33 

4.5.4.1 бутон „Документ”  

С този бутон се отваря картата на кредитното известие (фиг.34) 

 
фиг.34 

Кредитните известия в този модул са идентични с тази в модул „Продажби”, меню „Кредитно 

известие”. Единствената разлика е, че в модул „Финанси и счетоводство”, потребителя може да 

създаде Разширено кредитно известие, посредством полето „Тип” в редовете на формата 

(фиг.35). 

4.5.4.2 Създаване на разширено кредитно известие продажби 

При създаване на разширеното кредитно известие виж: Създаване на разширена продажба. 

4.5.4.2.1 Описание на полетата за попълване  

Тип 

Потребителя може да избере в редовете на кредитното известие 
артикул, счетоводна сметка, ресурс, допълнителен разход, ДА или 
услуга 

Код 
 В зависимост съдържанието на полето „Тип” , програмата 
визуализира съответната номенклатура 

 



 
                                              

фиг.35 

4.5.5 Протоколи за ВОП 

4.5.6 КИ протоколи за ВОП 

4.5.7 Протоколи (Фиг.39) 
Списъкът със създадените протоколи се визуализира при избиране на модул „Финанси и 

счетоводство”, папка „Документи”, меню „Протоколи” 

  



Фиг.39 

4.5.7.1 Бутон „Документ“  

отваря картата на „Протоколи”,  

4.5.7.2 Създаване на нов протокол 

 чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони, 

потребителя може да създаде нов Протокол. Фиг.40 

 

Фиг.40 

4.5.7.2.1 Описание на полетата в картата на „Протоколи”. 

4.5.7.2.1.1 Страница „Общи данни” Фиг.41 

Документ № Номер на документа, който се генерира от програмата. 

Протокол Подвид документ Избор от номенклатура „Подвидове документи”. 

Доставка № Избор от списъка с осчетоводените доставки. 

Ф-ра от доставчик № Генерира се от програмата, след като сме избрали 

Доставка №. 

Подвид документ Генерира се от програмата, след като сме избрали 

Доставка №. 

Доставчик (име) Генерира се от програмата, след като сме избрали 

Доставка №. 

Доставчик булстат Генерира се от програмата, след като сме избрали 



Доставка №. 

Протокол дата Дата на създаване на документа /Протокол/ . 

 

Фиг.41 

4.5.8 Дневник „Интрастат – изпращания“ 
Интрастат е система за събиране на данни за търговия със стоки на Европейската Общност, 

които на са обект на Единния административен документ, между държавите – членки на 

Европейския съюз. Задължени лица за представяне на декларации по система Интрастат са 

лица, регистрирани по Закона за санък върху добавената стойност, които извършват 

вътрешнообщностна търговия със стоки в годишен обем е стойности в лева на определени 

прагове за деклариране. Фиг.42 



 

Фиг.42 

4.5.8.1  Създаване на нов дневник „Интрстат – изпращания“ 

Чрез бутон „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с Основните функционални бутони, 

потребителя може да създаде нов Дневник „Интрастат - изпращания”. 

4.5.8.1.1 Попълване на „Артикул (карта)“ 

Всички стоки от Евросъюза имат групи, отговарящи на тарифата на митницата, към всички 

артикули за които има нужда, имат закачени ИН кодове. Програмата се ориентира от 

доставчика, кода на държавата който е различен от BG. При доставка на стока от страна членка 

на Европейският съюз е необходимо в картата на артикула да се попълни необходимата 

информация, която програмата след това ще използва, за да Генерира дневниците „интрастат”. 

4.5.8.1.1.1  Артикул (карта) – Снабдяване и планиране 

В картата на Артикула, страница „Снабдяване и Планиране” е необходимо да се попълнят 

следните полета. Фиг.43 

Доставчик Код 
Избира се със селектор от номенклатура „Контрагенти”, като имаме в 

предвид, че в картата на доставчика е показано, че е Чуждестранен доставчик. 

Интрастат (код) Избира се със селектор 

Интрастат (име) Системата автоматично  попълва полето след попълването на Интрастат (код) 

Рафт №  Складов адрес на стоката, при доставката. 

Освободен за 
деклариране 

От картата на артикула на страница „Снабдяване и планиране“, задължително 

трябва да е махнато тикчето от „Освободен за деклариране“. 

 



 

Фиг.43 

4.5.8.1.1.2  Артикул (карта) – Допълнителни данни 

Необходимо е да се попълнят следните полета Фиг.44 

 

Фиг.44 



4.5.8.1.1.3  Артикул (карта) – Допълнителни характеристики 

е необходимо да се попълнят следните полета Фиг.45 

 

Фиг.45 

Произход  Избор чрез селектор от номенклатура „Държави”. 

 

4.5.8.1.2 Доставка (карта) – Външна търговия 

При създаване на доставка от страна Членка на Европейският съюз е необходимо в картата на 

доставката, на страница „Външна търговия” да се попълни следната информация. Фиг.46 

 



Фиг.46  

4.5.8.1.3 Дневник „Интрастат – изпращания“  - генериране на нова папка 

След това е необходимо да се направи Папка преди да се Генерира „Дневник интрастат - 

изпращания”. Фиг.47 

 

Фиг.47 

Тип Журнал Избор от падащото меню. 

Име на папката  Свободен текст, въведен от потребителя. 

 Описание Свободен текст, въведен от потребителя. 

 Вид сметка Избор от падащото меню. 

 Вид Кореспондираща сметка Избор от падащото меню. 

 Период Свободен текст, въведен от потребителя. 

 

 

Фиг.48 

4.5.8.1.4 Създаване на новият дневник „Интрастат – изпраюания“  

След като създаден папката от бутона „Избор” я избираме и след това генерираме „Дневник 

интрастат - изпращания”. Фиг.49 



 

Фиг.49 

 

Фиг.50 

4.5.8.1.5  Генериране на XML файл. Фиг.51 

 



 

Фиг.51 

 

4.5.9 Дневник „Интрастат – пристигания“ 
Виж Страница Дневник „Интрастат - изпращания” 



4.6 Финанси и счетоводство – Лизинг 

4.6.1 Финанси и счетоводство – Лизинг – Лизингов калкулатор 

4.6.2 Финанси и счетоводство – Лизинг – Договор за кредит 

4.6.3 Финанси и счетоводство – Лизинг – Договор за лизинг 

4.6.4 Финанси и счетоводство – Лизинг – Активни договори за лизинг 

4.6.5 Финанси и счетоводство – Лизинг – Фактура лизинг 

4.6.6 Финанси и счетоводство – Лизинг – Фактуриране на вноски по 

лизинг 

4.6.7 Финанси и счетоводство – Лизинг – Централен Кредитен Регистър 

(ЦКР) 

4.6.7.1 ЦКР – Номенклатури 

4.6.7.2 ЦКР – Данни за кредита  

4.6.7.3 ЦКР – Данни за кредитополучателя 

4.6.7.4 ЦКР – Корекция на данни за стари отчетни периоди 

4.6.7.5 ЦКР – Състояние на кредита към отчетен период 

4.6.7.6 ЦКР – Експорт на данни към ЦКР 

4.6.7.7 ЦКР – Настройки 

4.7 Финанси и счетоводство – Настройки 

4.7.1 Финанси и счетоводство – Настройки – Числени серии 
Номенклатурата, в която се дефинират броячите използвани в програмата се избира от модул 

„Финанси и счетоводство”, папка „Настройки”, меню „Числени серии” (фиг.52). 

 

 фиг.52 



4.7.1.1 Създаване на нова числена серия 

За създаване на нова числена серия се използва бутон  „Нов запис”(Ctrl + N)   от лентата с 

Основните функционални бутони (фиг.53).  

4.7.1.2 Описание на полетата за попълване 

Код числена серия Попълва се посредством бутон за избор от номенклатурата с числените серии.  

Описание Програмата го попълва автоматично след попълване на кода 

Ръчно номериране 
Ако е маркирано поле  „Ръчно номериране”, потребителят може да въведе 

номера на документа или номенклатурата ръчно.  

Автоматично 
номериране 

В случай, че не е маркирано "Ръчно въвеждане", програмата го генерира 

автоматично (поле „Автоматично номериране”).  

Начален номер Задава се началният номер на диапазона на числената серия 

Краен номер Задава се крайният номер на диапазона на числената серия 

Нараства с Записва се стойността, с която нараства числената серия. 

Добави код обект 
При маркиране на поле „Добави код обект”, програмата добавя кода на 
обекта, като го поставя преди цифрите в генерирания номер. 

Последно използван 
номер 

Показва номера на последно използвания номер за съответния обект.  

Дата последно 
използване 

Показва датата на последно използвания номер за съответния обект.  

 

 

фиг.53 

4.7.1.3 Бутон „Числена серия” 

4.7.1.3.1 Връзки обект 

В програмата има възможност дадена числена серия да има различни диапазони за различните 

обекти. Чрез опцията „Връзки обекти”  от бутон „Числ. серия”се визуализира форма „Числена 

серия обекти връзки” (фиг.54),  

Код числена 
серия 

Попълва се посредством бутон за избор от номенклатурата с 

числените серии.  

Описание Програмато го попълва автоматично след попълване на кода 

Начален номер Задава се началният номер на диапазона на числената серия 



Краен номер Задава се крайният номер на диапазона на числената серия 

Нараства с Записва се стойността, с която нараства числената серия. 

Добави код 
обект 

При маркиране на поле „Добави код обект”, програмата 
добавя кода на обекта, като го поставя преди цифрите в 
генерирания номер. 

Последно 
използван 
номер 

Показва номера на последно използвания номер за 

съответния обект.  

Дата последно 
използване 

Показва датата на последно използвания номер за съответния 

обект.  

 

 

фиг.54 

4.7.1.3.2 Връзки (фиг.55) 

Тази номенклатура дава възможност на дадена числена серия да й бъдат дефинирани свързани 

числени серии. При създаване на документ потребителят  има възможност да избере с коя от 

свързаните серии да бъда генериран номера. 

 

фиг.55 

4.7.2 Финанси и счетоводство – Настройки – Счетоводни периоди 
Формата „Счетоводни периоди” се избира от модул „Финанси и счетоводство”, папка 

„Настройки”, меню „Счетоводни периоди” (фиг.56). 



 

фиг.56 

В тази форма (фиг.57) се дефинира началото и края на счетоводната фискална година. 

4.7.2.1 Описание на полетата за попълване 

Описание В него се описват месеците, включени в счетоводната година,  

Начална дата  датата, от която започва съответния месец.  

Нова фискална 
година 

Чрез маркиране на поле „Нова фискална година” се определя началния и 

крайния месец на фискалната година.  

Приключен 
Ако е маркирано поле „Приключен”, съответният счетоводен период не може да 

се осчетоводява  и не се отваря повторно.  

Блокирана 
дата 

В случай, че трябва да се блокира осчетоводяването в избран период се маркира 

поле „Блокирана дата”. 

 

фиг.57 



4.7.2.2 Създаване на фискална година 

От бутон „Функции” на форма „Счетоводни периоди” (фиг.58) се извършва създаването на 

фискалната година. 

Формата, която се визуализира дава възможност за дефиниране на начална дата на фискалната 

година, брой периоди, от които тя се състои и дължина на периода. 

  

   фиг.58 

4.7.3 Финанси и счетоводство – Настройки – Банкови/касови операции 

За да се определи кои обекти могат да оперират с дадена парична сметка е необходимо да се 

избере меню  „Банкови/Касови операции” (фиг.9.1). Чрез тази форма се осъществява връзка 

между обект, парична сметка и начин на плащане, като се дефинира кое парична сметка е 

директно плащане(в брой). 

4.7.3.1 Описание на полетата за попълване  

Код на обект 
В поле „Код на обект”, чрез селектор  се избира кода на обекта, в който ще се 

дефинира паричната сметка и начина на плаща 

Име на обект 
При избиране на кода на обекта, програмата автоматично попълва поле „Име 

на обект”. 

Код 
пар.средство“ 

Избира се начина на плащане чрез селектор. 

Име на сметка“ Чрез селектор  се избира паричната сметка.  

Отметки 
„Подразбран“ и 
„Директно 
плащане“ 

За всеки обект трябва да се дефинира коя е подразбраната парична сметка, 

както и да се отбележи кое парична сметка е директно плащане (в брой).  

Баланс за обект  програмата изчислява баланса на съответната парична сметка за обекта. 

Бутон „Парични 
средства“ 

Хронологичен списък (фиг.10) на извършените операции със съответната 

парична сметка могат да се визуализират като в картата на сметката се избере 

бутон „Парични средства”, опция „Записи”. 

 



 
Фиг.9.1 

 

4.7.3.2 Бутон „Парични средства“ 

 

Хронологичен списък (фиг.10) на извършените операции със съответната парична сметка могат 

да се визуализират като в картата на сметката се избере бутон „Парични средства”, опция 

„Записи”. 

 

 
     фиг.10 



 

4.7.4 Финанси и счетоводство – Настройки – Експорт на ДДС дневници 

4.7.4.1 Описание на полетата за попълване: 

4.7.4.1.1 Страница „Етикет” (фиг.59) 

ИН по ЗДДС Идентификационния номер на фирмата по Закона за ДДС. 

Идент. No/ЕГН Идент. номер на фирмата. 

Име на фирма Име на фирмата. 

Телефон Телефон на фирмата. 

Упълномощено лице Име на лицето  

Дата на регистрация по ДДС Датата на регистрацията по ДДС. 

Дата на изтичане на 

регистрация по ДДС 
Датата на изтичане на регистрацията по ДДС. 

Отчетен период Отчетен месец и година 

Начална дата Начална дата за генериране на ДДС дневник 

Крайна дата Крайна дата за генериране на ДДС дневник 

 

     фиг.59 

4.7.4.1.2 Страница „Експорт” (фиг.60) 

Файл етикет Път до текстов файл, съдържащ етикет 

Файл продажби Път до текстов файл с продажби 

Файл доставки Път до текстов файл с доставки 
 

 

 



 

     фиг.60 

 

4.7.4.2 Генериране на ДДС дневници 

4.7.4.2.1 Генериране на ДДС дневник покупки 

От бутон „Функции” на форма „Настройка експорт на ДДС дневници”, опция „Генериране” се 

осигурява генерирането на  ДДС дневник покупки за зададени начална и крайна дата на 

включените записи (фиг.61).  

      фиг.61 



4.7.4.2.2 Генериране на ДДС  дневник продажби 

От бутон „Функции” на форма „Настройка експорт на ДДС дневници”, опция „Генериране” се 

осигурява генерирането на ДДС дневник продажби за зададени начална и крайна дата на 

включените записи (фиг.62). 

фиг.62 

4.7.4.3 Преглед на ДДС дневници 

От бутон „Функции” на форма „Настройка експорт на ДДС дневници”, опция „Генериране” – 

„Всички”се осигурява преглед на последно генерираните ДДС дневник покупки и продажби за 

зададени начална и крайна дата на включените записи 

4.7.4.3.1 Преглед на ДДС дневник покупки 

От бутон „Функции” на форма „Настройка експорт на ДДС дневници”, опция „Преглед” се 

осигурява преглед на последно генерирания ДДС дневник покупки за зададени начална и 

крайна дата на включените записи. Позволява редактиране на записи. От бутон „Функции” се 

извършва преизчисляване на стойностите (фиг.63). 



 

     фиг.63 

4.7.4.3.2 Преглед на ДДС дневник продажби 

От бутон „Функции” на форма „Настройка експорт на ДДС дневници”, опция „Преглед” се 

осигурява преглед на последно генерирания ДДС дневник продажби за зададени начална и 

крайна дата на включените записи. Позволява редактиране на записи. От бутон „Функции” се 

извършва преизчисляване на стойностите (фиг.64). 

фиг.64 



4.7.5 Финанси и счетоводство – Настройки – Настройка модул 

Счетоводство (фиг 65) 

4.7.5.1 Описание на полетата за попълване 

4.7.5.1.1 Страница „Общи данни” (фиг.65) 

Осчетоводяване разрешено от Датата, от която е разрешено осчетоводяването. 

Осчетоводяване разрешено до Датата, до която е разрешено осчетоводяването. 

Нереализиран ДДС Опцията е неприложима за българските условия. 

Фиг.65: 

 

4.7.5.1.2 Страница „Номериране“ (фиг.66) 

Тук е аналогичен избора, както при Общи данни.  

 

Фиг.66 



4.7.6 Финанси и счетоводство – Настройки – Настройка лизинг 

4.7.7 Финанси и счетоводство – Настройки – Прехвърляне между 

сметки 

4.7.8 Финанси и счетоводство – Настройки – Счетоводни групи 

4.7.8.1 Счетоводни групи –Счет. групи стоки 

От модул „Финанси и счетоводство”, „Настройки”, папка „Счетоводни групи”, меню 

„Счетоводни групи стоки” се визуализират счетоводните групи на стоките (фиг.67).

  

4.7.8.1.1 Описание на полетата за попълване 

Код Потребителя дефинира кода на групата 

Описание Потребителя дефинира кратко описание на групата 

Фиг.68: 

  



4.7.8.2 Счетоводни групи –Счет. Групи на контрагенти  

4.7.8.2.1 Създаване на нова „Счетоводна група контагенти“ 

Създаване на нова счетоводна група на контрагенти или коригиране на вече създадена се 

извършва от модул „Финанси и счетоводство”, „Настройки”, папка „Счетоводни групи”, меню 

„Счетоводни групи на контрагенти” (фиг.69).  

 

  фиг.69 

4.7.8.2.2 Описание на полетата за попълване (фиг.70) 

Код Задава се кода на счетоводната група 

Задължения 
сметка 

Избира се  сметката, по която се извършва осчетоводяването на 

задълженията към доставчиците 

Вземания сметка 
Избира се сметката, по която се извършва осчетоводяването на вземанията 

на клиенти. 

Проверка на 
Идент. No / ЕГН 

Настройка при издаване на дан. документ, при която, програмата проверява 

или не  Идент. No / ЕГН спрямо българското законодателство. 

 



 

фиг.70 

4.7.8.3 Счетоводни групи - Общи  

4.7.8.3.1  Общи бизнес счетоводни групи 

4.7.8.3.1.1 Създаване на нова „Обща бизнес счетоводна група“ 

Създаване на нова обща счетоводна група на или коригиране на вече създадена се извършва от 

модул „Финанси и счетоводство”, „Настройки”, папка „Общи”, меню „Общи бизнес счетоводни 

групи” (фиг.71). 

 

  фиг.71 



Общи бизнес счетоводни групи определят в кои сметки да бъдат осчетоводени съответните 

записи, които принадлежат към групата.  

4.7.8.3.1.2 Описание на полетата за попълване (фиг.72) 

Код 
В полето се указва кодът за съответната бизнес счетоводна група. Той трябва да 

бъде уникален, изписва се с цифри и/или букви на латиница. 

Описание Въвежда се описанието на съответната счетоводна група 

ДДС бизнес 
група 

Указва се кодът на „ДДС бизнес счетоводната група”, която ще се използва със 

съответната „Обща бизнес счетоводна група”, за която се извършва 

настройката.”ДДС бизнес групата”, ще определи сметките, в които се 

осчетоводява ДДС за суми, които се осчетоводяват с дадената „Обща бизнес 

счетоводна група”. 

Бутон 
„Настройка“ 

При избиране на бутон „Настройка” се визуализира „Общата счетоводна група на 

склада”, която се използва със съответната „Обща бизнес счетоводна група”. 

 

 

    фиг.72 

4.7.8.3.2  Обща счет. група на склада 

4.7.8.3.2.1 Създаване на нова „Обща счет.група на склада“ 

Създаване на нова счетоводна група на склада или коригиране на вече създадена се извършва 

от модул „Финанси и счетоводство”, „Настройки”, папка „Общи”, меню „Обща счетоводна 

група на склада” (фиг.73). 



 

Тази форма определя в кои сметки да бъдат осчетоводени съответните записи, които 

принадлежат към групата. 

4.7.8.3.2.2 Описание на полетата за попълване (фиг.74) 

Код 
В полето се указва кодът за съответната бизнес счетоводна група. Той трябва да 

бъде уникален, изписва се с цифри и/или букви на латиница. 

Описание Въвежда се описанието на съответната счетоводна група 

Стандартна 
ДДС счет. 
група 
артикули 

Указва се кода на „ДДС счетоводната група на артикули”, която ще се използва 

със съответната „Обща счетоводна група на склада”, за която се извършва 

настройката. „ДДС счетоводна  група арт.” ще определи сметките, в които се 

осчетоводява ДДС за суми, които се осчетоводяват с дадената „Обща счетоводна  

група на склада” 

 



фиг.74 

4.7.8.3.3 Обща настройка осчетоводяване 

Сметките, по които се осчетоводяват различни записи, зависят не от отделните, разглеждани 

самостоятелно „Общи бизнес   счетоводни  групи” или „Общи счетоводни групи на склада”, а 

от комбинацията между тях. Т.е. настройката за съответните сметки се прави от форма „Обща 

настройка осчетоводяване” за конкретна комбинация от „Обща бизнес  счетоводна  група” и 

„Обща счетоводна  група на склада” 

Дефинираните общи настройки в програмата се визуализират при избиране на модул „Финанси 

и счетоводство”, „Настройки”, папка „Общи”, меню „Обща настройка осчетоводяване” 

(фиг.75). 

 



 

4.7.8.3.3.1 Създаване на нова настройка 

Създаване на нова настройка или коригиране на вече създадена се извършва от формата карта 

(Бутон „Карта”). 

4.7.8.3.3.2 Описание на полетата в картата на „Обща настройка осчетоводяване”. 

4.7.8.3.3.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.76) 

Тази страница дава възможност за избор на сметките, по които се осчетоводяват записите за 

конкретна комбинация от  „Обща бизнес счет. група” и „Обща счетоводна  група на склада” 

Обща бизнес   счет. група Избор на „Обща бизнес  счет. група” 

Обща счетоводна   гр. на склада Избор на „Обща счетоводна  гр. на склада” 

 

 фиг.76 



4.7.8.3.3.2.2 Страница „Продажби” (фиг.77) 

Продажби 

Въвежда се сметката, която трябва да се използва за 
осчетоводяване на операции за продажба, които съдържат 
съответната комбинация от „Обща бизнес   счет. група” и 
„Обща счетоводна   гр. на склада”. 

Продажби КИ 

Въвежда се сметката, която трябва да се използва за 
осчетоводяване на операции, които са свързани с 
кредитни известия продажба, за съответната комбинация 
от „Обща бизнес  счет. група” и „Обща счетоводна  гр. на 
склада” 

Отстъпка продажби 

Въвежда се сметката, която трябва да се използва за 
осчетоводяване на отстъпките за клиент / артикул и 
количествените отстъпки при операции, които са свързани 
с фактури и кредитни известия за продажба за съответната 
комбинация от „Обща бизнес  счет. група” и „Обща 
счетоводна  гр. на склада”.  

Отстъпка   фактура продажба 

Въвежда се сметката, която трябва да се използва за 
осчетоводяване на отстъпките за фактура при операции, 
които са свързани с фактури и кредитни известия за 
продажба за съответната комбинация от „Обща бизнес   
сч. група” и „Обща счетоводна  гр. на склада”.  

Отстъпка   предплащане продажба КИ Запазено за бъдеща употреба. 

Отст. предплащане Запазено за бъдеща употреба. 
 

 

фиг.77 

 



 

фиг.78 

 

фиг.79 

4.7.8.4 Счетоводни групи – ДДС счет.групи 

4.7.8.4.1 ДДС бизнес счетоводни групи 

4.7.8.4.1.1 Създаване на нова „ДДС бизнес счетоводна група“ 

Създаване на нова ДДС бизнес счетоводна група  или коригиране на вече създадена се 

извършва от модул „Финанси и счетоводство”, „Настройки”, папка „ДДС счетоводни групи”, 

меню „ДДС бизнес счетоводни групи” (фиг.80).  

 



 

  фиг.80 

Тази форма (фиг.81) определя изчислението на ДДС за съответните сделки с доставчици или 

клиенти, както и това в кои сметки да бъдат осчетоводени сумите за ДДС. 

4.7.8.4.1.2 Описание на полетата за попълване 

Код 
В полето се указва кодът за съответната ДДС бизнес счетоводна група. Той 

трябва да бъде уникален, изписва се с букви и/или цифри на латиница. 

Описание Въвежда се описанието на съответната „ДДС бизнес счетоводна  група”. 

Бутон „Настройка“ 
При избиране на бутон „Настройка” се визуализира форма „Настройка на 

ДДС”, която показва „ДДС счетоводната група на склада” която се използва 

със съответната „ДДС бизнес счетоводна група”. 

Фиг.81: 

 



4.7.8.4.2 ДДС  счетоводна група на склада 

4.7.8.4.2.1 Създаване на нова ДДС счетоводна група на склада 

Създаване на нова ДДС счетоводна група на склада  или коригиране на вече създадена се 

извършва от модул „Финанси и счетоводство”, „Настройки”, папка „ДДС счетоводни групи”, 

меню „ДДС счетоводна група на склада” (фиг.82): 

 

Формата определя изчислението на ДДС за съответните сделки с доставчици или клиенти, 

както и това в кои сметки да бъдат осчетоводени сумите за ДДС.  

4.7.8.4.2.2 Описание на полетата за попълване (фиг.83) 

Код 
В полето се указва кода за съответната „ДДС счетоводна   група на склада”.Той 

трябва да бъде уникален. Изписва се с цифри и/или букви на латиница. 

Описание Въвежда се описанието на съответната „ДДС счетоводна  група на склада. 

Фиг.83: 

 



4.7.8.4.3 Настройка на ДДС 

Сметките по които се осчетоводяват записите за ДДС, размерът на сумите за ДДС, както и 

начинът на показване на съответните данъчни документи в дневниците по ДДС, зависят не от 

отделните, разглеждани самостоятелно „ДДС бизнес счетоводна  група” или „ДДС счет. група 

на склада”, а от комбинацията между тях. Т.е. настройката се прави за конкретна комбинация 

от „ДДС бизнес счетоводна група” и „ДДС счетоводна  група на склада”. 

Дефинираните ДДС настройки в програмата се визуализират при избиране на модул „Финанси 

и счетоводство”, „Настройки”, папка „ДДС счетоводни групи”, меню „Настройка на ДДС” 

(фиг.84). 

 

  фиг.84 

4.7.8.4.3.1 Създаване на нова настройка на ДДС 

Създаване на нова настройка или коригиране на вече създадена се извършва от формата карта 

(Бутон „Карта”). 

4.7.8.4.3.2 Описание на полетата в картата на „Настройка на ДДС” . 

4.7.8.4.3.2.1 Страница „Общи данни” (фиг.85) 

ДДС бизнес счетоводна група 
Избор на „ДДС бизнес счетоводна група”, която ще се 

включи в настройваната комбинация. 

ДДС счетоводна група на склада 
Избор на „ДДС счетоводна група на склада”, която ще се 

включи в настройваната комбинация.  



ДДС начин на изчисление 

Указва как да се изчисли ДДС за продажба или доставка, 

които имат конкретната комбинация от ДДС счетоводни 

групи.Валидни с а следните опции : ДДС ( ДДС ще бъде 

начислен в съответствие с процента, указан за съответната 

комбинация в поле ДДС %.) , ДДС за възстановяване  

(опцията не е приложима за  българските условия) ,  Пълен 

ДДС (опцията се използва, когато сумата, която следва да 

се осчетоводи за конкретната комбинация, се състои само 

от сума за ДДС - например ДДС по митническа 

декларация) , Данък продажби (опцията не е приложима за 

българските условия). 

ДДС % Указва се процента на ДДС за съответната комбинация. 

Нереализирано   ДДС за 

възстановяване 
Запазени за бъдеща употреба. 

ДДС за възстановяване Запазени за бъдеща употреба. 

Нереализирано   ДДС за 

възстановяване 
Запазени за бъдеща употреба. 

Коригирана   отстъпка  

предсрочно плащане 
Запазени за бъдеща употреба. 

ДДС идентификатор Запазени за бъдеща употреба. 

Фиг.85: 

 

4.7.8.4.3.2.2 Страница „Продажби” (фиг.86) 

ДДС сметка по продажби Сметката, в която се осчетоводява ДДС по продажбите. 

Нереализирано   ДДС по 

продажби 
Опцията е неприложима за българските условия. 



ДДС дневник продажби 

В полето се указва в кои колони на дневника за продажби да се 

показват съответните суми, когато при осчетоводяване на записите 

за ДДС е използвана конкретната комбинация от „ДДС бизнес 

счетоводна група” и „ДДС счетоводна група на склада”.Опциите са 

: Празно поле (полето се оставя празно само при условие че 

съответната комбинация от „ДДС бизнес счетоводна група” и „ДДС 

счетоводна група на склада” не се използва при продажби. Ако 

полето е празно и комбинацията се използва при продажби, то 

съответните суми няма да се показват в ДДС дневника за продажби) 

,  Дан. основа без износа (при избор на тази опция се попълват 

следните полета в ДДС дневника за продажби: Данъчна основа на 

облагаемите доставки, без износа – със сумата на данъчната основа; 

Начислен данък по облагаеми доставки – с размера на ДДС; Обща 

стойност на доставката – със сбора на данъчната основа и ДДС) , 

Дан. основа на износа  (при избор на тази опция се попълват 

следните полета в ДДС дневника за продажба: Данъчна основа на 

износа – с размера на данъчната основа; Обща стойност на 

доставката – с размера на данъчната основа) ,  Дан основа на 

освоб. без чл. 91 (при избор на тази опция се попълват следните 

полета в ДДС дневника за продажби: Данъчна основа на 

освободените доставки – със сумата на данъчната основа; Обща 

стойност на доставката – със сумата на данъчната основа) ,   

Начислен ДДС в други случаи (при избор на тази опция се 

попълват следните полета в ДДС дневника за продажби: Начислен 

данък в други случаи със сумата на данъка; Обща стойност на 

доставката – със сумата на данъка). 

Фиг.86: 

 

4.7.8.4.3.2.3 Страница „Доставки” (фиг.87) 

ДДС сметка по доставки Сметката, в която се осчетоводява ДДС по доставките. 

Нереализирано   ДДС по 

доставки 
Запазено за бъдеща употреба. 



ДДС дневник доставки 

В полето се указва в кои колони на дневника за доставки да се 

показват съответните суми, когато при осчетоводяване на записите за 

ДДС е използвана конкретната комбинация от „ДДС бизнес 

счетоводна група” и „ДДС счетоводна група на склада”.Опциите са : 

Без право на дан. кредит (при избор на тази опция се попълват 

следните полета в ДДС дневника за покупки: Стойност на доставките 

без данък или без право на дан. кредит – със сумата на доставката, вкл. 

ДДС, ако сделката е без право на дан. кредит; Обща стойност на 

доставката – със сумата на доставката) , Пълен дан. кредит (при 

избор на тази опция се попълват следните полета в ДДС дневника за 

покупки: Данъчна основа на доставките и вноса с право на пълен дан. 

кредит – със сумата на данъчната основа; Начислен данък при 

доставки и внос с право на пълен дан. кредит – с размера на ДДС; 

Обща стойност на доставката – със сбора на дан. основа и ДДС) , Част. 

дан. кредит (при избор на тази опция се попълват следните полета в 

ДДС дневника за покупки: Данъчна основа на доставките и вноса с 

право на частичен данъчен кредит – със сумата на данъчната основа; 

Начислен данък при доставки и внос с право на частичен данъчен 

кредит – с размера на ДДС; Обща стойност на доставката – със сбора 

на данъчната основа и ДДС) 

Фиг.87: 

 

4.8 Финанси и счетоводство – История 
В папка „История” програмата съхранява всички осчетоводени документи (фиг.90). 



 

  фиг.90 

При избиране на някое от менютата в тази папка се визуализира списъка с осчетоводените 

документи (фиг.91). От бутон „Документ”, потребителя може да види Картата на всеки 

документ, както и Навигация на документа (виж „Въведение в модул Продажби / Доставки 

4.8.1 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени доставки 

фиг.91 

4.8.1.1 Бутон „Документ“ 

От картата на Осчетоводена продажба (фиг.91), чрез бутон „Документ” могат да се извършат 

следните опции: 



4.8.1.1.1. Навигация  

4.8.1.1.2 Анулиране на документ  

Осъществява се след въвеждане на причината за анулиране във форма „Анулиране на 

документ” и потвърждение с бутон ОК.   Фиг.92 

 

Фиг.92 

4.8.1.1.3 Генериране кредитно известие  

При избиране на тази опция програмата генерира кредитно известие към продажбата, като във 

формата на кредитното известие се прехвърлят данните за клиента и потребителя трябва да 

избере подвида на кредитното известие и артикулите, които клиента връща, след което да 

запише кредитното известие чрез бутон „Запази” ”(Ctrl+S)  и да го осчетоводи (F6). 

 

4.8.1.1.4 Генериране на плащане  

Тази опция прехвърля потребителя във формата на плащания продажби, където потребителя 

трябва да избере паричното средство, по което ще се извърши плащането, да го запише и 

осчетоводи. 

4.8.1.1.5 Генериране на свободна фактура  

 при избиране на тази опция програмата генерира свободна фактура, в която потребителя 

трябва да избере само подвида на фактурата, да я запише и осчетоводи. 

 

4.8.1.1.6 Редакция реквизити  

Отваря се карта с позволените реквизити, на които може да правим редакция. 

 



 

4.8.1.2 Бутон „Ред“ 

Бутон „Ред” , (фиг.94)дава следните опции : 

4.8.1.2.1 „Разпределение на доп. разход „ 

Потребителя може да види реда(овете), върху който е разпределен допълнителния разход (ако 

има такъв в редовете) 

4.8.1.2.2 Генериране на гаранция  

Чрез тази опция потребителя може да създаде гаранция. 

 



 

     фиг.94 



4.8.2 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени продажби 

4.8.3 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени КИ доставки 

4.8.4 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени КИ продажба 

4.8.5 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени протоколи за 

ВОП 

4.8.6 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени КИ протоколи 

за ВОП 

4.8.7 Финанси и счетоводство – История – Записи Контрагенти 

4.8.8 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени счетоводни 

журнали 

4.8.9 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени счетоводни 

записи 

4.8.10 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводени протоколи 

4.8.11 Финанси и счетоводство – История – Осчетоводен трансфер на 

пари между каси 

4.9 Финанси и счетоводство – Справки 

4.9.1 Финанси и счетоводство – Справки – VIES декларации 

4.9.2 Финанси и счетоводство – Справки – Аналитична салдова 

ведомост за сметка 

4.9.3 Финанси и счетоводство – Справки – Аналитична оборотна 

ведомост за период 

4.9.4 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на контрагент за дата 

4.9.5 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на контрагент по 

документи 

4.9.6 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на парично средство 

4.9.7 Финанси и счетоводство – Справки – Баланс на парично средство 

по дни 

4.9.8 Финанси и счетоводство – Справки – Главна книга на сметка 

4.9.9 Финанси и счетоводство – Справки – Брой създадени документи 

от потребители 

4.9.10 Финанси и счетоводство – Справки – Дневник на сметка 

4.9.11 Финанси и счетоводство – Справки – Кореспонденция на сметка 

(сумарна) 

4.9.12 Финанси и счетоводство – Справки – Наличност за деня 

4.9.13 Финанси и счетоводство – Справки – Начални салда за главна 

книга 

4.9.14 Финанси и счетоводство – Справки – Неплатени документи за 

продажба към дата 



4.9.15 Финанси и счетоводство – Справки – Оборотна ведомост 

4.9.16 Финанси и счетоводство – Справки – Подробна справка по 

документи 

4.9.17 Финанси и счетоводство – Справки – Оборотна ведомост 

(обобщена) 

4.9.18 Финанси и счетоводство – Справки – Проверка на транзитна 

сметка за доставки 

4.9.19 Финанси и счетоводство – Справки – Салда на главната книга за 

период  

4.9.20 Финанси и счетоводство – Справки – Счетоводни справки 

4.9.21 Финанси и счетоводство – Справки – Хронология на сметка 

4.9.22 Финанси и счетоводство – Справки – Движение по парични 

средства 

4.9.23 Финанси и счетоводство – Справки – Прогнозен паричен поток 

4.9.24 Финанси и счетоводство – Справки – Оборот по парични сметки и 

потребители (уеб справка) 

4.9.25 Финанси и счетоводство – Справки – Оборотна ведомост за 

контрагенти 


