
База: 279 
Версия на проекта: 2.15.01.19 
 

СЧЕТОВОДСТВО 

Отстранени проблеми 
◊ Автом. операции> Преоценка> Дълготрайни активи – отстранен проблем 

при пропорционална преоценка на дълготрайни активи, когато актив е с 
нулева отчетна стойност. 

 
 
ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 
◊ Обработки> Интрастат> Изпращания – нова функционалност. Виж 

подробно Ръководство за работа. 
 
Отстранени проблеми 

◊ Документи> Фактура – отстранен проблем при издаване на кредитно 
известие – не се позиционираше в Причина. 

◊ Обработки> Осчетоводяване> Фактури> Контирани – отстранен проблем 
при сумата на счетоводната операция, когато в контировката е избрана Сума 
ТО. 

◊ Справки> За документи – отстранен проблем при генериране на справките, 
когато е избран диапазон в Контрагент шифър. 

◊  
 
СКЛАД 

Отстранени проблеми 
◊ Операции> Вход от външни системи – отстранен проблем, когато имената 

на МЗ в импортираните документи са по-дълги от 30 символа. 
 
 
КАСА 

Нови възможности 
◊ Документи> Хонорарен лист – нов формуляр на Сметка за изплатени суми. 
◊ Справки> Справка за изплатени хонорари – нов формуляр на справката по 

чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Необходимо е попълване на Представляващ ЕГН в 
Пароли и данни за фирма. 

◊ Справки> Доходи от извънтрудови възнаграждения – нов формуляр на 
Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. За да се попълнят сумите 



коректно в клетките, трябва да е избран Вид доход в хонорарния лист според 
новата номенклатура. 

◊ Справки> Преглед на документи – възможност за промяна на Вид доход с 
помощ от номенклатура. 

◊ База> Дискета за НОИ – нов формат за 2015 г. 
 

БАНКА/ ПЛАЩАНИЯ 

Отстранени проблеми 
◊ Справки> Преглед на документи> Искания за плащане – отстранен 

проблем при одобряване на искането – вече не се записва Дата на 
изпълнение. 

 
 
ПРОИЗВОДСТВО 

Нови възможности 
◊ Документи> Задание за производство – възможност за въвеждане Код на 

продукт на ръка, а не само с помощ от номенклатура. 
 
 
СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ 

Отстранени проблеми 
◊ Данни от ПРМ – отстранен проблем с номер на документ в счетоводни 

операции, когато е по-дълъг от 13 символа. 
◊ Данни от ПРМ – отстранен проблем с прехвърляне имената на номенклатурни 

номера. 
 
 

НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА 

Отстранени проблеми 
◊ Признаци, номенклатури> Общи номенклатури – отстранен проблем при 

опит за корекция на запис в номенклатурата непосредствено след импорта й от 
текстови файл. 

 



Интрастат> Изпращания 

Добавена е възможност за зареждане на данни от издадените документи в Продажби, 
по които получател е физическо лице – Фактури, Дебитни известия, Кредитни известия 
и Отчети за продажби със ставка 20%. 
 
За да се ползва новата функционалност в Настройки на системата> Общи 
настройки> Данни за ИНТРАСТАТ трябва да се отметне Включване в изпращания 
на документи със ставка 20%. След като е направено в Продажби> Обработки> 
Интрастат> Изпращания при ползване на Вход от документи в генерирания списък 
ще се появят документи за продажба, издадени във връзка с доставка, облагаема със 
ставка 20%. Появяват се документи, по които са изпълнени следните условия: 

- получател е контрагент, за който в ИН по ДДС е записано 999999999999999 и 
- контрагентът: 

o няма картон, или 
o в картона му не е попълнена Държава, или 
o за попълнената държава в Специфична номенклатура 15 

Номенклатура на държавите е зададена Група EU. 
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