База: 286
Версия на проекта: 2.15.7.1

СЧЕТОВОДСТВО
Нови възможности
◊

Нов контрагент в номенклатура – При попълване на IBAN се попълва името на
банката.

Отстранени проблеми
◊
◊
◊

Справки, отчети → Хронологични описи – Отстранен проблем при коригиране
на свободни операции от макети на счетоводни операции.
Осчетоводяване → Операции от макети – Контрол за дата на документ с
предупредителни съобщения.
Справки, отчети → Бюджетни предприятия → Проверка на касов отчет –
Корекция в алгоритъма за проверка.

ПРОДАЖБИ
Отстранени проблеми
◊
◊
◊
◊

◊

Обработки → Преглед на документи → Фактури – Отстранен проблем при
работа с допълнителни структури и изтриване на анулиран документ.
Обработки → Аванси от клиенти - Отстранен проблем при анулиране на вече
анулиран аванс.
Връзка с клиенти → Кореспонденция → Изпращане на имейл – Отстранен
проблем, при който се запазваще Тема на имейла от предходното изпращане.
Приключване на период – Отстранен проблем, при който се изтриваше
фактурата, издадена преди датата на приключване, към която има издадено
кредитно известие след датата на приключване.
Обработки → Плащания от клиенти – Отстранен проблем при частично
плащане по кредитно известие, в което не е посочен номер на фактурата, към
което е издадено.

БЮДЖЕТ
Отстранени проблеми
◊

Справки, отчети → Преглед на операции – Визуализират се само операциите,
въведени от конкретния потребител, ако той не е администратор.

БАНКА/ ПЛАЩАНИЯ
Нови възможности
◊

Справки → Преглед на документи → Банкови документи – Добавена е
възможност за експорт към СЕБРА на бюджетни платежни нареждания.

ДАНЪЧЕН СКЛАД
Промените в сила от 01.07.2015 г. засягат структурата на генерираните XML файлове на
акцизна декларация и проект на е-АДД.

Номенклатура 38 Видове документи
Добавена е нова колона Номер, в която да се попълни номерът на съответния вид
документ за целите на БАЦИС. Трябва да се попълни едно от значенията в колона CL164
в таблицата по-долу за всеки вид документ от номенклатурата в Ажур®, с който се
регистрира движение на акцизни продукти.
CL164

Приложени документи

10

ДСН

20

Платежно нареждане

40

Други

50

ДУПАС

60

Акцизен данъчен документ

70

Протокол с ваучери

80

Протокол от експертиза

100

е-АД/ПАД

101

ОПД

102

ЕАД

103

Удостоверение по 76в

Ако някой вид документ липсва в номенклатурата и ще се използва, той трябва да се
добави.
ВНИМАНИЕ! Ако корекциите в номенклатура 38 Видове документи са забранени, те се
разрешават от Настройки на системата > Признаци, номенклатури > Настройка на
номенклатури – в колона Промяна за ред 38 Видове документи трябва да е записана
стойност ДА.

Данъчен склад > Изведени МЗ и Поставени МЗ
В детайлната част на документите е добавена колона Брой потребителски опаковки,
която по подразбиране се попълва със складовото количество от складовия документ и е
позволена за корекция.

ВНИМАНИЕ! Преди генериране на акцизна декларация за месец юни 2015 година
трябва да се попълнят данните в колона Брой потребителски опаковки за всички
документи в Изведени МЗ и Поставени МЗ за месец юни 2015 година.

Данъчен склад > Акцизна декларация > Данни за
Приложение 8
Добавени са новите видове документи, които се прилагат към акцизната декларация.

База > Номенклатури на МЗ > Данни по ЗАДС
За акцизни продукти с Код на АП T200, T300, S200, S300, E006, E017, T300, T400, T500,
B000,I000,W200, W300 трябва да се попълни поле Къса/килограма в опакова или поле
Вместимост, което е подходящо, с вместимостта на потребителската опаковка от
акцизния продукт.

