Промени касаещи режима на предоставяне на отстъпка за гориво от търговци към ФЛ
В номеклатура вид документ са добавени :
50 – Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставки на гориво с компенсация
83 – Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за горива
При осчетоводяване на разширените бонове за продажба на гориво с отстъпка се ползва вид документ 83 и вид
сделка (08 или 12) в зависимост от това дали горивото е с 20% или 9% ставка на ДДС
Контрагент при осчетоводяване на отчет 83 трябва да бъде с номер 0000000025 ( и в булстат и в ддс номер) и
име „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ“,
Контрагент при протокол вид документ 50 трябва да бъде булстат 999999999 и номер по ддс 999999999999999
(15 деветки). Наименование – не е указано задължително какво

Промени касаещи 0% ДДС за продажби и достакви на хляб и брашно
В номеклатура вид документ са добаваени :
84 – отчет за извършените продажби на хляб
85 - отчет за извършените продажби на брашно
В номенклатура вид сделка са добавени
84 – Продажби на хляб със ставака 0%
85 – Продажби на брашно със ставка 0%
87 – ВОП на хляб със ставка 0%
88 – ВОП на брашно със ставка 0%
89 – Покупка на хляб със ставка 0%
90 – Покупка на брашно със ставка 0%

Осчетоводяване на продажба на хляб или брашно с фактура
Вид документ 01 вид сделка 84 или 85
Осчетоводяване на отчет за извършени продажби на хляб или брашно с отчет
Вид документ 84 вид сделка 84 ( хляб)
Вид документ 85 вид сделка 85 (брашно)
Контрагент при отчети 84 и 85 булстат 999999999 номер по ддс 999999999999999 (15 деветки) - принципно
трябва да бъде с номер по ддс празен, но първата версия на продукта на нап не го позволяваше – възможно е да
има нова актуализация, за тези отчети.

Осчетоводяване на Протокол за ВОП за внос на хляб или брашно
Вид документ 09 – вид сделка 87 (хляб)
Вид документ 09 – вид сделка 88 (брашно)

Въведени са и два нови вид сделка за доставки от страната на хляб и брашно , които са еквивалентни на вид
сделка 22 , но добавят кодове 07 и 08 в колона 8а на дневника ( поясняващи че става дума за покупка на хляб
и брашно). Възможно е и там да се наложи актуализация, която ще бъдв обявена на сайта ако се наложи.
Покпука на хляб със ставка 0%
Вид документ 01 вид сделка 89
Покупка на брашно със ставка 0%
Вид документ 01 вид сделка 90

