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СЧЕТОВОДСТВО 

Отстранени проблеми 

◊ Отстранен проблем при осчетоводяване на операции, когато се работи с 

настройка Забрана за работа с повече от 1 активен екран. 

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

◊ Документи→ Фактура – Отпечатване на фактура номер и фактура дата върху 

касовия бон при връзка с фискален апарат. 

◊ Обработки → Преглед на документи→ Проформа фактури, Оферти, 

Спецификации – възможност за отмяна на връзка със склад при издаване на 

фактура, когато се работи с настройка Фактури, касови бележки с изписване от 

склад. 

Отстранени проблеми 

◊ Обработки → Преглед на документи→ Обработени заявки – Отстранен 

проблем при изчисляване дата на падеж, когато се издава експедиция за отделен 

клиент. 

 

ДОСТАВКИ 

Отстранени проблеми 

◊ Обработки → Преглед на документи→ Преглед на поръчки – Отстранен 

проблем при смяна на вид валута. 

 

КАСА 

Отстранени проблеми 

◊ Документи → Осчетоводяване на неконтирани – Отстранен проблем при дата 

на документ, когато датата на издаване на ордера се различава от датата на 

одобряването му. 

 



 

ДАНЪЧЕН СКЛАД 

Нови възможности 

◊ Бандероли→ Отчет – Ръководство за работа по-долу ОТЧЕТ ЗА БАНДЕРОЛИ. 

 

МОЕ МЕНЮ 

Нови възможности 

◊ Възможност за експортиране във файл и импортиране от файл на менюто за 

съответния потребител.  



ОТЧЕТ ЗА БАНДЕРОЛИ 

Добавена е възможност за генериране на отчет за бандероли. 

За да се създаде коректно XML-файла с отчета за бандероли, трябва да се работи с 

настройка за връзка с номенклатури към партидните номера и складът за отчитане на 

бандероли трябва да е дефиниран за работа с партиди. 

 

Специфична номенклатура 13 Номенклатура на 

партидни номера 

Добавена са колони Номер на протокол, Дата на протокол, Емисия, Серия, Номер от 

и Номер до. В тях се попълват данните за получените бандероли, които по подразбиране 

с възможност за корекция се зареждат в Данъчен склад> Бандероли> Движение при 

отразяване движението на бандероли. 

База > Номенклатури 

Добавено е поле Търг. марка тютюн.изделия, в което за бандеролите за цигари се 

попълва значение от долната номенклатура. Има възможност за попълване чрез Масови 

корекции: 

Код Търговска марка тютюневи изделия 

1 Eva slims blue 

2 Eva slims menthol 

3 Eva yellow slims  

4 the KING gold 

5 the KING red 

6 the KING slims red 

7 the KING slims White 

8 the KING WHITE 

9 Еva one slims 

10 ARMEEC 

11 ARMEEC blue 

12 ARMEEC silver 

13 ARMEEC white 

14 Assos Filter 

15 Assos Gold 

16 Assos International Filter 

17 Assos International Gold 

18 Assos International Silver 

19 Assos Slims Blue 

20 Assos Slims Pink 

21 Benson & Hedges Gold 

22 Benson & Hedges Silver 

23 BF BLUE 



24 BF RED 

25 BF SILVER 

26 Black Devil 

27 Black Devil Cherry Flavour 

28 Black Devil Special Flavour 

29 Bond Street Classic 

30 Bond Street Fine 

31 Bond Street Special 

32 Camel Blue 

33 Camel Filters 

34 Camel Silver 

35 Camel Subtle Flavour 

36 COOPER GOLD 100's 

37 COOPER K.S. GOLD 

38 Davidoff Blue 

39 Davidoff Classic 

40 Davidoff Classic Slims 

41 Davidoff Gold 

42 Davidoff Gold Slims 

43 Davidoff Gold Superslims 

44 Davidoff One Slims 

45 Davidoff Silver Super Slims 

46 Davidoff White 

47 Davidoff White Slims 

48 Dunhill Fine Cut Black 

49 Dunhill Fine Cut Deep Blue 

50 EVE AQUAFLOWER 

51 EVE SUNFLOWER 

52 Femina blue 

53 Femina F 16 

54 Femina menthol slims 

 

За бандеролите следва да бъдат попълнени данни за изчисление на акциза, аналогични 

на акцизния продукт, който се облепя със съответния бандерол. 

Внимание! За бандеролите за цигари в Акцизна цена следва да се попълни цената на 

кутия, а в Съотношение акцизна МЕ / складова МЕ – 1000, разделено на късовете 

цигари в кутия (например за кутия с 20 къса следва да се попълни 50).  

Данъчен склад > Бандероли > Движение 

Добавена е нова опция на десен бутон на мишката Данни за документ, която работи и 

при няколко маркирани документа. При избирането й се отваря екран, в който да се 

въведат данни за документа за съответното движение (например Акцизна декларация 

номер и дата за облепените бандероли, ЕАД номер и дата за изпратените на производител 

и т.н.). 



Данъчен склад > Бандероли > Отчет 

След избор на данъчен склад и период се генерира XML-файл с отчета за бандероли в 

посочен от потребителя път.  

Внимание! Отчетът за бандероли обхваща данни за началните салда към посочения 

период. За да са коректни данните, трябва да се посочат Протокол номер и дата за 

получаване на бандеролите, по които има салда в началото на периода в Специфична 

номенклатура 13 номенклатура на партидните номера. 

 


