База: 283
Версия на проекта: 2.15.3.31

ДАНЪЧЕН СКЛАД
Нови възможности
◊

◊

◊

База> Номенклатури – добавено е ново поле в Данни по ЗАДС с име Мерна
единица количество стока. В него следва да се попълни мерната единица,
по която стоките напускат склада, ако тя е различна от мерната единица на
данъчната основа за пресмятане сумата на акциза.
База> Специфични номенклатури – добавени са полета Номер на
документ за недължимост, Дата документ за недължимост, Номер
удостоверение за ОАКП, Дата удостоверение за ОАКП. Ако се попълнят,
се подават по подразбиране при попълване на е-АДД с възможност за
корекция и ще се включат в XML файла, когато се работи с енергийни
продукти.
Данъчен склад> Изведени МЗ - добавени са полета Номер на документ за
недължимост, Дата документ за недължимост, Номер удостоверение за
ОАКП, Дата удостоверение за ОАКП. Ако се попълнят ще се включат в
XML файла, когато се работи с енергийни продукти.

ДОСТАВКИ
Отстранени проблеми
◊

Обработки> Преглед на документи> Фактури от доставчик – отстранен
проблем, при който имаше възможност за изтриване на Експортна фактура,
за която има регистрирано плащане към доставчик. Изтриването беше
активно, когато фактурата е с отрицателна сума, т.е. е кредитно известие.

СКЛАД
Отстранени проблеми
◊

База> Начални салда – отстранен проблем с дата на създаване на доставка,
когато складът е с метод на оценка, конкретна цена. В резултат не се
виждаха доставки при помощ от партида.

ПРОДАЖБИ
Отстранени проблеми
◊

Фактура – отстранен проблем при изчисляване датата на падеж на фактура,
издавана от друг документ. За клиенти, които не са в клиентска група, се

вземаше датата на падеж на документа, от който се издава фактурата,
независимо че не се работи с настройка за запазване датата на падеж.

КАСА
Отстранени проблеми
◊

Справки> Преглед на документи – беше невъзможно да се коригират
потребителски признаци към ордерите, когато в извадката за преглед има
осчетоводени ордери.

