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База: 404 

Версия на проекта: 3.22.3.1 

 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 

Протокол по ЗДДС 

 Отразени са изискванията за попълване на основание при анулиране на 

протокол. Вече не е възможно изтриването на анулиране. 

 

СЧЕТОВОДСТВО 

Нови възможности 

 Осчетоводяване > Приемане на данни > Вход ДА – Добавено е поле в 

структурата на файла, в което да се попълва ликвидационната стойност на 

актива. 

Отстранени  проблеми 

 Дълготрайни активи > Счетоводни > Амортизации > Счетоводен план – 

Отстранен проблем за преместени през месец декември напълно амортизирани 

активи с метод на амортизация Л, за които се признаваше амортизация в плана.  

 Дълготрайни активи > Счетоводни > Справки > Инвентарен опис – 

Отстранен проблем при генериране на справката с филтър Степен на 

амортизируемост.  

 

ПРОДАЖБИ 

Нови възможности 

 Документи > Фактура – При избран начин на плащане По сметка, ако се 

натисне бутона за регистриране на плащане след запис на фактурата, се записва 

IBAN от фактурата към регистрираното плащане. 

 Обработки > Преглед на документи > Плащания от клиенти – Ако плащане 

не осчетоводено, може да се сменят IBAN и № на платежен документ. 

Отстранени  проблеми 

 Документи > Фактура – Отстранен проблем с вход от електронен документ, 

когато материалните запаси се водят по партиди. 

 Обработки > Интрастат > Изпращания и Пристигания – Отстранен 

проблем с имената на колоните. 

 Обработки > Преглед на документи > Заявки от клиенти – Отстранен 

проблем с обработката на заявка, ако в поле Партида се използва помощ с F4 

и  името е по-дълго от 30 символа. 
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ПОКУПКИ 

Отстранени проблеми 

 Обработки > Осчетоводяване > Плащания > Контирани – Отстранен 

проблем със съобщение за грешка. 

 

КАСА 

Отстранени проблеми 

 Документи > Осчетоводяване на контирани документи – Отстранен 

проблем със съобщение за грешка. 

 

НОМЕНКЛАТУРИ НА МЗ 

Отстранени проблеми 

 Отстранен проблем с масовото изтриване на номенклатурни номера, при който 

се изтриваха и активни кодове на МЗ. 
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