База: 313
Версия на проекта: 3.16.6.30

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ
Данъчен склад
◊ Изведени МЗ>Експорт на еАДД – промяна в спецификацията за подаване на
електронен Акцизен Данъчен документ в сила от 01.07.2016 г. в таб Стоки –
Данни за стоката – eADDGoods / eADDGood (след клетката за Код по КН) се
добавя нова клетка за Допълнителен код с формат an..15. Клетката е
задължителна за попълване за всички стоки и за всички предназначения.
◊ Акцизна декларация>Експорт в XML – промяна в единен формат за
подаваните в електронна форма данни от Акцизна Декларация, Рекапитулативна
декларация и Дневник на Складовата Наличност в сила от 01.08.2016 г.
Акцизните декларации и Рекапитулативните декларации, които се подават в
периода от 01.07.16г. до 14.07.16г. и се отнасят за Данъчен период: 01.06.16 до
30.06.2016 ще се подават по спецификация Declaration 2.6.4. Акцизните
декларации и Рекапитулативните декларации, които се подават в периода от
01.08.16г до 14.08.16г.. и се отнасят за Данъчен период 01.07.16г. до 31.07.16г.
се подават по спецификация Declaration v2.6.5. Нормативната промяна засяга
отчитането на акцизни стоки облепяни с бандерол. Тази нормативна промяна ще
бъде отразена в АЖУРL на два етапа.
◊
Етап 1 – с това програмно осигуряване се правят корекциите по
базата данни, с цел правилното въвеждане на данни за отчетен
период 01.07.2016-31.07.2016 г. по отношение на движението на
бандероли. В това програмно осигуряване експортът на
Акцизната декларация и Дневника на складова наличност е по
досега съществуващия формат, с цел коректно предаване на
данни за данъчен период 01.06.2016-30.06.2016 г.
◊
Етап 2 – след 14.07.2016 г. ще има нова версия на АЖУРL, в
която ще бъдат отразени промените в АД/ДСН според новия
формат.

Промени в базата данни
В Склад>База>Дефиниране на склад чек-боксът Склад за бандероли по ЗАДС се
променя на Вид бандерол и се попълва посредством падащо меню. Активно за
корекция само при отметка, че складът е данъчен. Има четири значения:
◊ Без бандерол – данъчни складове за основните акцизни стоки;
◊ Бандероли - Необлепени– досегашните складове с отметка Склад за бандероли
по ЗАДС;
◊ Бандероли - Облепени върху складирани акцизни стоки – трябва да се
дефинират нови складове за бандероли с цел следене на наличност и движение
на облепените бандероли в рамките на данъчния склад. Дефиницията трябва да
следва дефиницията на досегашните складове за отчитане на бандероли.;
◊ Бандероли - При производител извън страната – трябва да се дефинират нови
складове за бандероли с цел следене на наличност и движение на
предоставените бандероли на производители извън страната. Дефиницията

трябва да следва дефиницията на досегашните складове за отчитане на
бандероли.
Началната наличност от бандероли в складовете дефинирани като Облепени върху
складирани акцизни стоки и При производител извън страната трябва да бъде заведена
с документ за приход с дата на регистрация 30.06.2016 г. след подаване на АД/ДСН за
данъчен период 01.06.2016.-30.06.2016 г.
Запазват се старите и се правят нови видове движение на бандероли в Данъчен
склад>Бандероли>Движение:
Наименование на таг според единния формат
Е - Получени бандероли през данъчния период

Съкратено наименование в Ажур
Получени

Ж-Бандероли, облепени върху складирани акцизни
стоки които са облепвани в данъчен склад

Облепени

З-Бандероли, облепени върху освободени за
потребление акцизни стоки
И-Бандероли, облепени върху акцизни стоки,
получени от друг данъчен склад
Й-Бандероли, облепени върху акцизни стоки,
изпратени до друг данъчен склад

В/у освободени стоки
В/у получени от друг дан.склад
В/у изпратени до друг дан.склад

Вид складов документ в Ажур
Приход в склад Бандероли - Необлепени
Преместване между склад Бандероли Необлепени към склад БанделолиОблепени върху складирани акцизни
стоки
Разход от склад Бандероли- Облепени
върху складирани акцизни стоки
Приход на склад Бандероли- Облепени
върху складирани акцизни стоки
Разход на склад Бандероли- Облепени
върху складирани акцизни стоки
Преместване между склад Бандероли Необлепени към склад Банделоли- При
производител извън страната
Преместване между склад БандеролиПри производител извън страната към
склад Банделоли- Облепени върху
складирани акцизни стоки

К-Изпратени при производител извън територията на
страната

Изпратени при производител

Л-Бандероли, облепени върху складирани акцизни
стоки, които са облепвани извън територията на
страната

Складирани облепени извън страната

М-Върнати неизползвани бандероли

Върнати неизползвани

Разход на склад Бандероли - Необлепени

Бракувани чл. 66а от ППЗАДС

Разход на склад Банделоли- Облепени
върху складирани акцизни стоки

Дефект в дан.склад

Разход на склад Бандероли - Необлепени

Дефект извън страната

Разход на склад Бандероли- При
производител извън страната

Н-Бракувани бандероли, които са били облепвани
върху стоките (за които има подписан протокол за
бракуване - чл. 66а от ППЗАДС
О-Бракувани бандероли, получили дефект в процеса
на производство в данъчния склад (за които има
подписан протокол за бракуване)
П-Бракувани бандероли, получили дефект в процеса на
производство извън територията на страната (за които
има подписан протокол за бракуване)
Р-Бракувани бандероли, облепени върху акцизни
стоки
С-Липси на бандероли, които са били облепени върху
акцизни стоки

Бракувани чл. 53а от ППЗАДС
Липси облепени

Разход на склад Банделоли- Облепени
върху складирани акцизни стоки
Разход на склад Банделоли- Облепени
върху складирани акцизни стоки

Т-Липси на бандероли, които не са били облепвани

Липси необлепвани

Разход на склад Бандероли - Необлепени

У-Липси на бандероли, които са изпращани при
производител извън територията на страната

Липси извън страната

Разход на склад Бандероли- При
производител извън страната

Ф-Бандероли невърнати в срок

Невърнати в срок

Разход на склад Бандероли - Необлепени

СЧЕТОВОДСТВО
Отстранени проблеми
◊ Дълготрайни активи>Счетоводни>Справки>Инвентарен опис – Отстранен
проблем при работа с чек Сумарно по сметки.

ВСИЧКИ ПРЕГЛЕДИ НА ДОКУМЕНТИ
Добавя се маска на полето Рег. Номер 3 + '/' + 6 символа.

СКЛАД
Отстранени проблеми
◊ Документи>Разход - Разход на склад с минусово количество като артикулът
към момента е без наличност, отстранен проблем със зареждането на некоректна
отчетна цена.
◊ Справки>Преглед на документи>Лимитни карти – отстранен е проблем с
фокуса при издаване на складов документ от лимитна карта и поле Номер
документ може да се прескочи и да се запише документ без номер, а при
параметър _ADS не подава пореден номер.

ДАНЪЧЕН СКЛАД
Отстранени проблеми
◊ Приемане на данни от измервателни точки – отстранен проблем с
неправилен код на документ за разход от тип Прот.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности
◊ Изчисляване на Бруто и Нето тегло при издаване на търговски документи –
изчисляват на база въведени данни в картона на МЗ таб Други данни – брутно и
нетно тегло и се записват в тотала на търговския документ. Изискването е
мерната единица за тегло на всички артикули, които се продават, да е една и
съща. При издаване на фактура, проформа, оферта и спецификация, ако
потребител желае да коригира вече изчисленото бруто и нето тегло, след
приключване на въвеждането трябва да нанесе корекция в Доп. данни за
документа. При издаване на Експедиция за отделен клиент, ако потребител
желае да коригира вече изчисленото бруто и нето тегло, след приключване на
въвеждането трябва да въведе желаните от него тегла в тотала на документа.
Бруто и Нето тегло се изчисляват информативно и в Склад>Операции>Разход
на склад и Преместване м/у складове, на същия принцип, както в търговските
документи.
◊ Обработки>Вход от други системи>Експедиции – Създаден е нов параметър
_P90, на който при импорта се актуализират Наименование, Наименование на
др. език, БУЛСТАТ, ИН по ЗДДС в номенклатурата на клиентите с данните от
файла.
◊ Документи>Фактура - Създаден е нов параметър _P91, на който при Запис на
документа се проверява:
◊
◊

за фактура и дебитно известие дали има редове с отрицателна
стойност;
за кредитно известие дали има редове с положителна стойност.

Ако намери такива, има съобщение: В документа има редове с различен знак.
Желаете ли да продължите? По подразбиране е на НЕ. При Не се връща в грида,
а при Да се записва документът и се отваря прозорецът за избор на диапазон.

Отстранени проблеми
◊ Обработки>Преглед на документи>Фактури – издаване на кредитно известие
към фактура. Фактурата е с изписване, но артикулът в нея е с отчетна стойност
нула. Отстранен проблем с неуспешно изписване. Проблемът се проявява само
при настройка на системата Запис на основния документ в Специална
информация.
◊ Обработки>Преглед на документи>Обработени заявки – Отстранен проблем
при издаване на експедиция за отделен клиент от обработена заявка при
настройки на системата: Заявка без цени и настройка на клиентска експедиция
Без изчисление на ДДС, когато заявката е издадена с ДДС.

ДОСТАВКИ
Нови възможности
◊ Маслен баланс>Въвеждане на доставено мляко - Създаден е нов параметър
_P92, на който се премахват контролите върху полетата:
◊
◊
◊
◊
◊
◊

ФЛ
Масл.%
СБО
Плътност
Бел.
Премахва се и контролът за въведени лабораторни показатели на
Запис.

Отстранени проблеми
◊ Маслен баланс>Въвеждане на доставено мляко – Аналогичен проблем и при
опция на дясна мишка през прегледа Корекция. Когато се отвори екрана с вече
въведени данни, т.е. за редакция отдолу на сумарния ред Общо камера полета
ФЛ, Ред. л., МЕ, Пр. л. при всяко влизане се увеличават със сумата на
детайлните редове.

ПРОИЗВОДСТВО
Отстранени проблеми
◊ Документи>Установяване на вложени МЗ – Отстранен проблем с
окръгленията на количеството за разпределение.
◊ База>Разходни норми – При корекция на разходна норма са забранени за
корекция Статия и Звено.

Управление на данни АЖУРL
Отстранени проблеми
◊ Отстранен проблем при работа с изчисляеми полета.

