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Всички апарати произведени до началото на 1999та година могат да бъдат използвани най-късно до
31.12.2005 г., като някои от тях могат да бъдат
преработени така, че да отговорят на изискванията
на Наредба №4. Много от апаратите произведени
през 1999-та година също излизат от употреба,
защото не са узаконени съгласно същата наредба.
Ако желаете позвънете в офиса, погледнете
информацията на http://www.stedy.bg/ или елате при
нас с паспорта на устройството за да проверим
заедно съответствието с наредбата.

Акценти от ЗОДФЛ

Някои модели могат да бъдат преработени, но това
е свързано със смяна на фискалната памет, което
прави процедурата относително сложна и съвсем
не евтина. Има смисъл да бъде сменен модела
само на апарати, които са в добро техническо
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Новогодишен поздрав

Както всяка година и тази в самия си край ни
донесе промени във всички данъчни закони. Наймасовият касаещ всички работещи физически лица
(Закона за Облагане доходите на физическите
лица) ни донесе радост. От 01.01.2006 г.
необлагаемият минимум става 180.00 лв., а
годишната необлагаема основа става 2160.00 лв.,
т.е. доходите реализирани от физически лица и
Еднолични Търговци ще се облагат съгласно
следната таблица:
Годишна данъчна
основа

Данък

До 2160 лв.

Необлагаеми

От 2160 лв. до
3000 лв.

20 на сто за горницата над
2160 лв.

От 3000 лв. до
7200 лв.

168 лв. плюс 22 на сто за
горницата над 3000 лв.

Над 7200 лв.

1092 лв. плюс 24 на сто за
горницата над 7200 лв.

Акценти от ЗДДС
Другата коледна изненада е от закона за ДДС.
Считано от 01 Април 2006 г. прага за доброволна
регистрация по Закона за ДДС се променя от 50
000.00 лв. на 25 000.00 лв. Което означава, че в
периода от 1 до 14 Април 2006 г. всички фирми
направили оборот за последните дванадесет
месеца равен на или по-голям от 25 000 могат да
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Излизащи…
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състояние, в противен случай преработката би
излязла по-скъпа от закупуването на ново устройство.
Всички производители, които допускат преработка на
своите устройства твърдят, че от главна данъчна
дирекция разрешават смяна на модел само до края на
годината, което (ако се окаже вярно) означава, че
дори ако в момента не използвате устройството,
трябва да решите в оставащите дни до края на
годината и да направите необходимите постъпки за
преработка, в противен случай може да Ви остане
само възможността да бракувате устройството.
Излизащите от употреба апарати трябва да бъдат
бракувани по надлежния ред, защото така от момента
на бракуването съхраняването и достъпа до данните
във фискалните им памети става ангажимент за
производителя, а в противен случай при проверка ще
трябва
да
осигурите
работоспособността
на
апаратите за да бъдат отчетени. Последното може да
се окаже по-скъпо от бракуването.



Новостите…
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подадат заявление за регистрация по ЗДДС (по
образец).
Дванадесет месечният период обхваща месеците от
01 Април 2005 г. до 31 Март 2006 г.
Счетоводният екип на фирма "Стеди", желае да
уведоми всички партньори на фирмата, че при
необходимост от счетоводни консултации или услуги
можете да се обърнете към нас при прференциални
условия. Цената на всички счетоводни консултации за
Вас ще е 9.00 лв. на час, а цена за годишно
счетоводно приключване и месечен абонамент не
може да бъде определена за всички "под общ
знаменател"
поради
спецификата
на
всяко
предприятие. Но все пак цената за качествено
счетоводно обслужване, от професионален екип и за
най-малките предприятия (фирми) не може да е под
1/3 от необлагаемата месечна данъчна основа, която
в момента е 150.00 лв., но от 01 Януари 2006 г. става
180.00 лв. Оставаме на ваше разположение за
всякакви въпроси, а също и предложения за
съвместна работа.

Касов Апарат втора
употреба !?!?
Как данъчните ще ни принудят да обновим
използващите се фискални устройства
Стефан Радев
"Стеди"

В края на 2005-та година стана ясно едно тълкувание
на Наредба №4, което мен лично много ме изненада:
Ако Вашият касов апарат е с изтекло разрешение за
производство не можете да го продавате!
Това е в сила дори ако искате да го прехвърлите от
една Ваша фирма на друга Ваша фирма.
Следователно ако някъде в някой килер е скътан
някой касов апарат, който не ползвате и чака да му
дойде времето, трябва да посетите сервиза с него до
края на 2005-та година. Там трябва да поискате да Ви
изготвят протоколи за демонтаж на фискална памет
поради смяна на модел, които да заверите в
данъчната
служба
до
края
на
годината.
Производителите, които въобще извършват смяна на
модел - казват, че понеже няма да смогнат да
обработят всички заявки до 31.12 ще продължат
дейността и в 2006-та, но само ако протоколите са
заверени в предходната.
За тези апарати, които са одобрени съгласно
изискванията на наредбата, но свидетелството им за
одобряване на типа е с изтекъл срок се допуска само
сервизна поддръжка и смяна на фискална памет само в случай на повреда или запълване.


Ако купувате фискално устройство ВТОРА
УПОТРЕБА трябва да сте много внимателни!
Възможно е да стигнете чак в Данъчната служба и
да се окаже, че всички пари които сте дали можете
само да ги пуснете в кошчето!

Не е ясно как стои въпроса с устройства с изтекъл
срок за производство, които сте закупили по-рано, но
не сте въвели в експлоатация. Ако решите да
започнете да ги ползвате е възможно регистрацията
им да не бъде потвърдена, а това ще го разберете чак
след като сте платили на сервиза всички такси по
въвеждането в експлоатация.


В заключение обмисляйте добре тези решения,
защото обикновено до тях се прибягва, когато
нямате излишни парични средства!
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Свободни работни места в
“Стеди”

Представяне на ZEKA M-03
Нашият избор от това което се предлага

Ако Вие или Ваш познат търсите ново място за
професионална реализация погледнете тук

Стефан Радев
"Стеди"

Изминалата година, беше доста натоварена от гледна
точка на търсенето на касови апарати, най-вече
защото на 31.12.2005 ще излязат от употреба много
фискални устройства. Което кара производителите да
пускат на пазара нови решения, кои преработени
стари, кои доста необмислени, но ZEKA M-03 изпъква,
сред останалите касови апарати, със своята гъвкавост
и многофункционалност.
Този апарат спокойно може да бъде използван на
сергия на открито, а по функционалност и
производителност не отстъпва на най-големите и
скъпи апарати на пазара. Той се произвежда от
"Тремол" ООД - гр. Велико Търново и е сродник на
апаратите "Карат Компакт" на "Системи за
Телеобработка и Мрежи" и “ZIT 2001M” на "Завод за
Изчислителна Техника".

Предлагаме:


Динамично работно време;



Обективно, двустранно договаряне на трудовото
възнаграждение;



Работа в млад и амбициозен колектив;



Възможност за развитие.

Търсим сервизен техник/конструктор за
ремонт на микропроцесорна електроника.


Изисквания за длъжността:


Добро познаване на аналоговата и цифровата
електроника и желание за допълнително
обучение;



Познаване на същността и действието на часовник
за реално време (пример: V3021), процесори
(пример: 80C31, 80C51, 6801, 6802), управление на
печатащо устройство, управление на клавиатура,
управление на светлинна индикация, програматор
за EPROM;

Със своя безшумен и бърз термо печат (8 реда/сек.)
той спокойно може да работи на касата в супермаркет,
а с много добре организираните си ресторантски
функции и възможността да се свързвзва с компютър,
електронна везна и бар-код четец, спокойно може да 
работи и в реномиран ресторант.
Сега може би не Ви е необходимо цялото
многообразие от функции, които притежава този
апарат, но при промяна на дейността или при
разширяването й, това може да се окаже един
далновиден избор. Не е за пренебрегване и факта, че
лесно можете да го продадете без значително
намаляване на стойността му, за разлика от другите
предлагани стационарни или мобилни апарати.

Работа с компютър и владеенето на чужд език са
предимство.

Умение и/или желание за придобиване на умения
за разработване на устройства включващи погорните интегрални схеми и типови вериги.

Търсим програмист за разработка на база
данни със сървър работещ под Linux.
Изисквания за длъжността:


Добро познаване на PHP, MySQL и Apache;



Познаване на Java Script и/или Java или друг език
за програмиране, чийто код да се изпълнява от
Браузъра на клиента.

Апарата поддържа връзка с електронна везна, бар-код
четец, допълнителна клавиатура за бързо маркиране Търсим продавач-консултант за продажба
и компютър (в on-line и off-line режим), като в същото на Касови Апарати и POS-системи.
време заедно с вградена акумулаторна батерия тежи Трябва да сте:
само 0,900 кг. и е с размери 226 х 178 х 77 мм.
 Общителен/на и приветлив/а;
 От Ноември 2005-та функцията "фискален  Способен/а бързо да овладявате новости във
принтер", която до тогава се заплащаше отделно,
функционалните и технически характеристики на
предлаганите изделия и системи;
е включена в стандартната цена на касовия
 Готов/а да поемате сериозни натоварвания в
апарат.
работата.



Повече информация на http://www.stedy.bg/.
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Какво ново в "Стеди"

POS системата

Промените в Стеди през изминалата година

Как техниката може да облекчи живота Ви

Ако Ви е омръзнало да заемате всички длъжности във
"Стеди"
Вашата фирма! Ако се страхувате да се доверите на
нает персонал! Ако се чудите защо работата не
Oт началото на годината, разполагаме с още
четиридесет и пет квадратни метра в същата сграда, в намалява, а печалбите Ви - напротив! Време е да ни
Слатина (София) и се опитваме да увеличим екипа си, зададете въпроса "Що е POS система?".
с което се надяваме да успеем още по-добре да
Това е комбинация от устройства и програми
отговорим на Вашите нужди.
организирани така, че да събират цялата информация
Стефан Радев

По настоящем за Вас работят (на пълно работно
време) шест човека, като продължаваме да търсим
сериозни и отговорни хора, с които да разширим
хоризонтите пред всички нас. Вижте статията
"Свободни работни места в Стеди".

за Вашия бизнес и да Ви я представят във вид удобен
за четене и анализиране.
А за цените и това как да използвате по-пълноценно
купените вече от Вас фискални устройства
заповядайте в офиса на "Стеди" .

От Ноември на интернет страницата ни има форум
чрез който всички които ползват тази медия могат да
ни задават въпроси или да се информират за новости
и идеи по-често от колкото с настоящия вестник.
Адреса е http://www.stedy.bg/forum/.

НАШИЯТ КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ

ЗА

ВАС

През Декември БТК промениха номера на най-стария
ни телефон, като добавиха 8 след кода на София и
резултата е 02/873-87-88.
Към 23.12.2005 имаме договори със следните
производители на фискални устройства:
1. Оргтехника - касови апарати с марка Елка;
2. Дейзи Технолоджи - касови апарати с марка Елит;

Данъчният днес почука на Вашата врата,

3. Датекс - касови апарати със същата марка;

Доверието му се пропука, погледът му обеща,

4. Системи за Телеобработка и Мрежи - касови
апарати с марка Карат, които от 2005-та год. се
наричат Карат Електроникс;

Задачата си да изпълни и хазната да напълни.
Помощ! Помощ! Потърсете,

5. Електроника - касови апарати със същата марка;

На нашата врата,

6. Елтрейд - касови апарати с марка А;
7. Завод за Изчислителна Техника - касови апарати с
марка ЗИТ;

Цифри, сметки победете,
И данъчния убедете във Вашата правота.

8. Тремол - касови апарати с марка ЗЕКА.

Коледа с усмивка посрещнете!



ЖЕЛАЕМ ВИ

МНОГО ЩАСТИЕ И СПОРНА, И ЗДРАВА

2006-ТА

ГОДИНА!

Можете да ни намерите на следните адреси и телефони:





София 1574, кв. Слатина, бл. 20, вх. Е, ет. 1, ап. 131; тел./факс 02/971-35-08, 873-87-88
Ихтиман 2050, ул. "Стипон" № 18; тел. 0724/25-27 (очаквайте и друг адрес в Ихтиман)
Интернет: http://www.stedy.bg/; Е-поща: office@stedy.bg
Мобилни комуникации: Mtel 088/872-80-05 и GloBul 089/912-63-48
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