База: 403
Версия на проекта: 3.22.1.28

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ
ИНТРАСТАТ


Отразени са промените в структурата на декларациите и файловете за обмен за
2022 година.

Справка за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ


Отразени са промените в печатната форма на справката, обхващаща данни за
2021 година.

СЧЕТОВОДСТВО
Отстранени проблеми





Справки, отчети > Бърз преглед – Отстранен проблем, при който се
позволяваше дата от да е по-късна от дата до.
Справки, отчети > Екранни справки – Отстранен проблем при записване като
Excel на справката с критерий Обороти по месеци.
Материални запаси > Инвентаризация > Инвентаризационен опис –
Отстранен проблем с разпечатването на справката.
Автоматични операции > Разпределение на разходи > По обекти –
Отстранен проблем при създаване на ново разпределение.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности


Обработки > Обработка на БИ – Добавена е възможност за обработка на
извлечения от БАКБ.

Отстранени проблеми





Документи > Фактура – Отстранен проблем с данъчната основа в лева при
импорт от CSV в детайла на фактурата при работа с валута различна от BGN.
Документи > Фактура – Отстранен проблем с границите на печат отгоре в
макета.
Обработки > Преглед на документи > Фактури – Отстранен проблем с
позициониране след корекция на допълнителни потребителски структури.
Справки > За клиенти > За вземания > Към дата – Отстранен проблем с
генериране на справката към текуща дата с критерий За неплатени документи.
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ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОДИЧНИ УСЛУГИ
Нови възможности


Направена е промяна във възможността за въвеждане на сметки за отчитане на
вземанията по договорните взаимоотношения.

Добавени са нови сметки за отчитане на вземанията, авансите и неустойките по
договорите за периодични услуги.
Във връзка с това в меню Продажби > База > Договори > Данни за договор е премахната
папка Счетоводни сметки.
Създадено е ново меню Продажби > База > Договори > Счетоводни сметки по
договори.
Съществуващите сметки от папка Счетоводни сметки са заредени в новото меню, както
следва:

Сметка за отчитане вземането от клиента в Счетоводни сметки по
договори> Текущи вземания/плащания>Сметка за отчитане на текущи
вземания;

Сметка за отчитане на вземането при прекратяване на договор в
Счетоводни сметки по договори> Разсрочени вземания/плащания>
Сметка за отчитане на вземането при прекратяване на дог.

Работа с меню Продажби > База > Договори > Счетоводни
сметки по договори
Менюто е разделено на няколко папки по видовете вземания:

текущи - вземания по фактури, Дт и Кт известия и свързаните с тях неустойки
за просрочие;

разсрочени – вземания по прекратени договори (Други вземания) и
свързаните с тях неустойки за просрочие;

съдебни;

присъдени.
Внимание! Договорът, по който се въвеждат сметки се посочва само в първата папка
Текущи вземания/плащания и се отнася за всички настройвани сметки в следващите
папки. Той може да бъде въведен на ръка или да се използва помощ (F3) от въведените
в системата Договори за периодични услуги.
За всяко от видовете вземания се въвеждат:

Сметка за отчитане на вземането;

Сметка за отчитане на текущи авансови плащания;

Сметка за отчитане на неустойки (за просрочие);

Сметка за отчитане на приходи от неустойки.
Въвеждането на всяка от сметките става чрез бутон Създаване на сметка, който се
намира под всяка от посочените сметки и отваря допълнителен екран за въвеждане.
Бутон Запис в допълнителния екран, в който се указва съответната сметка и връзката на
аналитичните нива със съответните реквизити от първичните документи, записва
въведената сметка към избрания договор.
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Новите сметки са добавени за избор при съставяне на шаблони на счетоводни операции
в меню Продажби>База>Контировки.
Ако са се използвали до момента Сметка за вземания по договори и Сметка за вземания
при прекратяване на дог., не се налагат корекции на направените вече в системата
шаблони.

СКЛАД
Отстранени проблеми





Документи > Вход от външни системи – Добавени са контроли в детайлната
част на документите да са попълнени полета Наименование при нов
материален запас и Мярка на отчитане на МЗ при нов материален запас или
нова партида в склад.
Операции > Разход на склад – Отстранен проблем с фокуса след избор на
статия от номенклатура в екрана за допълнителни данни.
Операции > Инвентаризация > Инвентаризационен опис – Отстранен
проблем с разпечатването на справката.

ПОКУПКИ
Нови възможности


Обработки > Обработка на БИ – Добавена е възможност за обработка на
извлечения от БАКБ.

ВСИЧКИ МОДУЛИ
Нови възможности


База > Номенклатури на МЗ – При преглед на сметките към картоните на МЗ
е добавена възможност да се визуализират само видимите.
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