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СЧЕТОВОДСТВО 

Отстранени проблеми 

◊ Дълготрайни активи→Счетоводни→Справки→Инвентарен опис – 

Отстранен проблем при експорт в Ексел, когато към Допълнителни данни 1, 

Допълнителни данни 2, Допълнителни данни 3 или Допълнителни данни 4 

има свързани номенклатури. 

◊ Автом.склад→Остойностяване на приход – Отстранен проблем при 

използване на Незавършено производство. 

◊ При разнасяне на данни в ДДС Покупки и ДДС Продажби е разширено 

Звено по ДДС и може ръчно да се въвеждат 4 цифри. 

 

ДОСТАВКИ 

Отстранени проблеми 

◊ Обработки→Осчетоводяване→Плащания→Контирани – Отстранен 

проблем при генериране на счетоводните операции.  

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

◊ Справки→Генератор на справки→Фактури – Добавени са полета ПОС и 

ПОС транзакция. 

◊ Документи→Фактура – При импорт от електронен документ е възможно 

да се импортират данни за търговски отстъпки. За целта в електронния 

документ в частта за общите данни трябва да има ред TRADE=1, а във всяка 

детайлна част ред TOPROCENT= и попълнена след = стойността на процента 

търговска отстъпка. 

 

Отстранени проблеми 

◊ Ценова политика→Ценови листи по клиенти→Формиране→За клиент – 

При попълване на Имейл за електронна фактура, когато не е закупен 

модул Ценова политика, като вид плащане се попълва зададеното в 

Настройки на системата→Продажби→Фактуриране→Други→Вид 

плащане по подразбиране. 

◊ Фактура – Отстранен проблем при издаване на фактура от Експедиция за 

отделен клиент, когато се натисне +ТО и се въведе допълнителен процент 

отстъпка. Бутонът вече не е активен при издаване на фактура от експедиция. 

 



СКЛАД 

Нови възможности 

◊ Справки→Справка за наличности в 2 МЕ – Добавена е опция да не се 

визуализират артикули, които са без отчетно количество, но имат отчетна 

стойност. 

◊ База→Номенклатури – В картона на материалните запаси е добавена 

възможност за указване на годността в различни времеви периоди. 

 

КАСА 

Отстранени проблеми 

◊ Документи→Осчетоводяване на неконтирани документи – Отстранен 

проблем при генериране на счетоводните операции. 

◊ Справки→Преглед на документи – Отстранен проблем при смяна на 

статуса на няколко маркирани документа. 

 

БАНКА 

Отстранени проблеми 

◊ Справки→Преглед на документи→Банкови документи – Отстранен 

проблем при смяна на статуса на няколко маркирани документа. 

◊ Справки→Преглед на документи→Банкови документи – Отстранен 

проблем при анулиране. 

 

ДАНЪЧЕН СКЛАД 

Нови възможности 
◊ Акцизна декларация→Данни за Приложение 8 – Добавен е вид документ 

Протокол с ваучери.  

 

Отстранени проблеми 

◊ Акцизна декларация→Експорт в XML – Отстранен проблем, когато 

БУЛСТАТ на лицензирания складодържател  е 13-цифрен. 

 

 


