База: 305
Версия на проекта: 3.16.2.11

ВНИМАНИЕ!
Инсталирайте
настоящата
актуализация
след
предаване в НАП на данни за ДДС за данъчен период
януари 2016 г.
СЧЕТОВОДСТВО
Нови възможности
◊

Коригирани са Дневник за продажби и Справка декларация по ДДС в
съответствие с промените в Правилника за прилагане на закона за данък върху
добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 29.01.2016 г. За подробности Промени
в ДДС.

Отстранени проблеми
◊
◊

◊

◊

Дълготрайни активи → Данъчни → Отписване на ДДА от ДАПл –
Отстранен проблем с бутон Маркира/ размаркира всичко.
Справки, отчети → ДДС → Справка декларация – Сумата на доставките като
посредник в тристранна операция се включват при изчисляване на коефициента
за частичен данъчен кредит.
Автом.операции → Преоценка → Дълготрайни активи – Отстранен проблем
със зануляването на разходите от преоценка при Контрол на преоценъчен
резерв.
Сводиране – Отстранен проблем при помощ от номенклатура или аналитична
сметка.

БЮДЖЕТ
Нови възможности
◊

Добавена е възможност за генериране на месечни касови отчети за Бюджетните
предприятия, общини и ОП и експортирането им в новите бланки от
Министерство на финансите за 2016 година.

СКЛАД
Нови възможности
◊

База → Специфични номенклатури – Променена е дължината на поле Номер
на протокол в Номенклатура на парт. номера.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности
◊

Обработки → Преглед на документи → Заявки от клиенти – Възможност за
смяна на номер на склад, когато старият и новият складове се водят по партиди.

◊
◊

Възможност за смяна на номер на склад, когато старият склад не се води по
партиди, а новият се води по партиди.
Документи → Фактура – Когато се издава фактура с акциз за цигари,
изчисленият акциз се сравнява със задължителната минимална сума на акциза.
Обработки → Интрастат – Поле Статистическа процедура не е
задължително за попълване. Ако данните за Изпращания и Пристигания ще се
трансферират към приложението IOM чрез XML-файл, полето трябва да бъде
празно.

Отстранени проблеми
◊
◊
◊

Връзка с клиенти → Връзка с клиенти – Отстранен проблем при работа с
допълнителни структури.
База → Въвеждане на ОЛП – Позволява се въвеждане на нулев и отрицателен
ОЛП.
Ценова политика>Ценови листи по клиенти>Формиране>За група>Данни
по артикули – отстранен проблем при използване на допълнителни филтри.

ДОСТАВКИ
Отстранени проблеми
◊

Маслен баланс → Преглед на доставено мляко – Отстранен проблем при
визуализация на документите.

КАСА
Отстранени проблеми
◊

Документи → Обобщен приходен касов ордер – Отстранен проблем при
създаване на документа.

ДАНЪЧЕН СКЛАД
Нови възможности
◊ Бандероли → Отчет – Отразени промени във формата на XML-файла.

ВСИЧКИ МОДУЛИ
Отстранени проблеми
◊
◊

Отстранен проблем с форматиране на височината на колоните при експорт на
справки в Ексел.
Отстранен проблем при помощ от номенклатура на Стоки, Готова продукция,
Услуги/Стоки, Материали (F3) след използване на филтър (F4), Предишен
филтър (F7), Филтър (Shift+F4), Последен филтър (Shift+F5).

ПРОМЕНИ В ДДС в сила от 29.01.2016 г.
Печат на Дневник продажби и Справка декларация
Имената на полетата и клетките са коригирани според разпоредбите на
ППЗДДС:
Дневник продажби
Наименованието на колона 12 „Начислен ДДС за доставки по к. 11“ се заменя с
„Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20%), предвиден в закона в
други случаи“.
Наименованието на колона 16 „Начислен данък (20%), предвиден в закона в
други случаи“ се заменя с „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични
нужди“.
Справка декларация
Наименованието на клетка 23 се изменя „Начислен данък за доставки на стоки и
услуги за лични нужди ****“
Добавени са забележките към Справката декларация.

Коефициент за частичен данъчен кредит
Изчисляването на коефициента за частичен данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС е
според коригираните правила за закръгляване, а именно до втория знак след
десетичната запетая към следващото по-голямо число.

Протокол по чл. 66, ал. 1 и 3 от ППЗДДС и Протокол по чл. 67, ал. 2 от
ППЗДДС
Добавени са реквизити Фактура номер и Дата фактура, за да се изпълни
изискването за добавените нови реквизити – номер и дата на документ/и, по
който/които е упражнено правото на данъчен кредит.

Регистриране в АЖУР®L на протоколи за начисляване на ДДС за доставки
на стоки и услуги за лични цели
Регистрирането става в Дневник за продажби. При избор на вид документ
Протокол е добавен, като последен ред в списъка, нов вид доставка с име Начислен
данък за лични нужди.

Контировки за осчетоводяване на протоколи по ДДС
Добавен е нов вид доставка с име Начислен данък за лични нужди в поле
Запис в Дневник продажби.
Внимание! Ако имате създадени контировки за осчетоводяване на Протоколи по ДДС,
не трябва да правите корекции във връзка с промените в ДДС, в сила от 29.01.2016 г.

