
База:363 
Версия на проекта: 3.19.3.20 
 

ВНИМАНИЕ!  
Тази версия на Ажур®-L не поддържа Interbase XE! За да 
продължите работа, е необходимо да преминете към Interbase 
2017. Ако имате нужда от помощ, може да се обърнете към 
офисите на „Бонев Софт Одитинг“ ООД.  
 
ВНИМАНИЕ! 
Тази версия на Ажур®-L е предвидена да работи с Update 3.1 на 
Interbase 2017. Може да го намерите на сайта ни в секция 
Downloads и е желателно да го актуализирате. 
 
НОРМАТИВНА ПРОМЯНА 
Отразена е възможността за отразяване отложеното начисляване на данъка от 
вносителя  за стоки, включени в приложение №3 от Закона за данък върху добавената 
стойност. Промяната влиза в сила от 01.07.2019 г.  

 

СЧЕТОВОДСТВО 
Нови възможности 

 Автомат.склад > Остойностяване на приход – Добавена е възможност за 
разпределяне на разходи във валута, ако е избран вид валута, различен от 
BGN. 

 Осчетоводяване > Въвеждане на операции – При заприхождаване на 
дълготраен актив е дадена възможност за попълване на остатъчна стойност. 

Отстранени проблеми 
 Осчетоводяване > Погасяване на разчети – Отстранен проблем при 

маркиране на редове, когато се работи с филтър по колони. 
 Осчетоводяване > Протокол по ЗДДС – Отстранен проблем при зареждане 

на данните от счетоводни операции, когато се засяга сметка от тип 
Дълготрайни активи. 

 

ПРОДАЖБИ 
Отстранени проблеми 

 Обработки > Преглед на документи > Фактури – Отстранен проблем при 
генериране на файл за Банксервиз. 



 База > Договори > Масови корекции – Отстранен проблем при корекция на 
единична цена. 

 
СКЛАД 
Отстранени проблеми 

 Операции > Инвентаризация > Фактически наличности – Отстранен 
проблем при въвеждане на наличности с баркод-четец. 

 
ПРОИЗВОДСТВО 
Нови възможности 

 База > Разходни норми – При копиране на разходна норма е добавена 
възможност за посочване на версия, когато се работи с версии на рецепти. 

 

ДАНЪЧЕН СКЛАД 
Отстранени проблеми 

 Изведени МЗ – Отстранен проблем с броя транспортни опаковки при 
генериране на файл с баркодове. 

 Акцизна декларация > Експорт в XML – Отстранен проблем със структурата 
на файла. 


