Как да регистрирам подобрение на изхабен актив?
Подобрението се регистрира съобразно организацията на отчетността в компанията:
Като отделен инвентарен номер, нов актив или завишаване на стойността на съществуващ
актив.
Последователност на работа при избран подход към съществуващ инвентарен
номер/актив в базата данни:
1. Въвеждане на подобрение, чрез регистриране на счетоводна операция. При
изхабен актив и за данъчни цели, т.е отписан основен актив и от ДАПл. се изисква и
въвеждането на подобрението:

Начинът на регистриране на подобрението в ДАПл. е идентичен и с регистриране на всеки
друг актив. В случаите на съществуващ основен актив в ДАПл. системата ще регистрира
вид движение „Увеличение на ДАС“.
2. След осчетоводяване на операцията е необходима промяна на полезния живот на
актива.
3. При активи с метод, например Линеен годишен промяната на полезен живот е,
както следва:

1



База => Начални салда и обороти

 Въведете Сметка, подсметка ако сметката е организирана с подсметки и
Потвърдете с Enter, например:



Изберете инвентарен номер и потвърдете с Enter;
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Позиционирайте се върху бутон Корекция:

 При активирана корекция, системата визуализира екран с информация за полезния
живот на актива. За да въведете новия полезен живот (увеличите полезния живот на
актива, поради това, че е налице подобрение), бутон Нов.
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 След активиране на бутон Нов, системата зачиства секция промяна на полезен
живот с възможност за въвеждане на нов полезен живот и Дата на промяна



Въведете общия полезен живот и дата на промяна.

Внимание: Общият полезен живот се изчислява от Дата на въвеждане в експлоатация,
например:
Подобрението ще се амортизира 4 години до 2026 г.. За да се начисляват правилно
амортизации е необходимо да се въведе Общия полезен живот, от който системата ще
изчисли остатъчния полезен живот.
Въвежда се число, като месеците са дробна част (месеци/12).
За конкретния пример Общият полезен живот е 11,25 години и е изчислен от Дата на
въвеждане в експлоатация на основния актив, т.е от 10.01.2015 г. (11,25 = 11 години и 3
месеца) до дата 08.04.2026 г.
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Резултатът след съхраняване на промените или полезен живот и дата на промяна са
видими в лявата част на екрана:
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