МУЛТИ МАРКЕТ СУПТО

ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ в софтуера и БД по указания от НАП

Промени и корекции по Указания за корекции получени на 04.12.2019 по коригираща
декларация вх. № 2400И0373237 / 24.11.2019 г.
Съгл. §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на
СУПТО е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или
услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите ОТ
ЗАЯВЯВАНЕТО ИМ ДО ТЯХНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ.
Следователно УНП следва да се генерира при въвеждане на първи ред/артикул във формата на заявката,
поръчката, резервацията. УНП се генерира независимо вида и начина на плащане /в брой, банка, с
дебитна кредитна карта, наложен платеж и т.н./, вкл. и при липса на плащане. Според естеството на
работа на лицето което ще използва софтуера и свойствата на разработения от Вас софтуер, той
може да се използва в различни обекти. В обекти, в които продажбите се извършват веднага на място
на каса се предполага, че лицето получава стоката и плаща на момента, за което следва да се издаде ФБ
и в този момент продажбата приключва, като след това същата може да бъде само сторнирана при
условията на чл.31 от Наредбата. При поискване от лицето фактура в края на месеца, отделните
касови продажби с вече генерирани отделни УНП се обединяват в един документ фактура, която не
съдържа УНП. Когато се издава фактура за няколко приключили продажби, за които е генериран УНП –
при плащане в брой ще бъдат издадени толкова ФБ, колкото са продажбите. Не се допуска издаване на
общ ФБ, предвид изискването във ФБ да се посочи и УНП на съответната продажба. Процесите по
продажба и плащане следва да са разграничени във функционалността на софтуера. Може да се
извърши продажба на стока, която се предостави на клиента, но плащането да се отложи във времето
или дори никога да не се осъществи. При получаване на частично плащане по продажба във ФБ следва да
се посочат всички изискуеми реквизити посочени в чл.26, ал.1 от Наредбата. Изискването за
оформлението на фискален бон по частично плащане е качен в страницата на НАП Рубрика Семинари с
бизнеса по прилагане на Наредба Н-18 (https://nap.bg/page?id=744). Във фискалният бон за частично
плащане се изброяват конкретните стоки/услуги, по които ще се извършва частично плащане. При
окончателно плащане с цел спазване на изискването на чл.26, ал.1 от Наредбата се регистрират всички
стоки и услуги, след което се извършва стойностна отстъпка с размера на частично
заплатената/заплатените сума/и. Моля да съобразите софтуера с горе посочените изисквания.

Промени в софтуера: Във версия 5.7 на софтуера МУЛТИ МАРКЕТ СУПТО е предоставена
възможност на един клиент, при поискване на фактура в края на месеца, да бъдат обединени в
един документ (сборна фактура) няколко касови продажби, отразяващи отделни вече приключени
продажби на клиента (с различни УНП); Променена е справката по т. 18.4 Сторнирани продажби.
В полетата на справката Приключване и Час на приключване вече се показват датата и часа на
приключване на продажбата/сметката, които съвпадат с момента на издаване на фискалния бон.
Промени в ръководството: Променен е и прецизиран текста в т. 5.1.8, 5.3.4, 5.3.5, 5.5 и 5.6;
Към т.5.5 са добавени Екран Обединяване на стокови разписки и Екран Сборна фактура; Към
т.5.6 са добавени Екран Обединяване на касови продажби и Екран Сборна фактура; В т. 18.4 е
сменен екран Сторнирани продажби.
Коментари: Относно частични плащания по продажби – към момента Системата не
поддържа такава функционалност; Относно справката Сторнирани продажби – досега в
колонките Приключване и Час на приключване имаше празни полета (непопълени дата и час на
продажбата), тъй като в изискването в т. 18.4 на Приложение № 29 на Наредбата Н-18 е записано
„дата на приключване на продажбата“ и „време на приключване на продажбата (час, мин., сек.)“ и
ние разбирахме това като дата и час на окончателно приключване продажбата/сделката, а не като
дата и час на приключване на сметката на клиента, както е разписано в чл. 31(1) на Н-18.
Приложения към коригиращата декларация:
1.
Файл Описание на корекцията.pdf
2.
Файл Подробно ръководство Версия 7.pdf
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