База: 413(2)
Версия на проекта: 3.22.4.29

ВАЖНО!
Преди да инсталирате тази версия се уверете, че имате надлежни
архиви на всички бази данни, с които работите.
СЧЕТОВОДСТВО
Отстранени проблеми




Осчетоводяване > Макети на счет.операции – Отстранен проблем при
създаване на макета, когато се прескочи въвеждане на данни в частта Общи
данни за операцията.
Осчетоводяване > Операции от макети – Ако операцията засяга ДДС, при
преминаване с Enter, когато се разнася ДДС, след излизане от поле
номенклатура на контрагенти курсорът се позиционира в ИНДДС.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности




База > Договори – Добавено е възможност за указване на данни за доставката
за конкретен договор в папка Данни за доставка. Ако са попълнени, тези
настройки са с приоритет пред настройките заредени в Настройки >
Продажби > Фактуриране > Автомат. фактури. При избор на вид данъчна
доставка Освоб.дост.и дост. с 9 и 20% сумата на данъчните основи на
редовете с нулева ставка се разнася за целите на ДДС в колоната, посочена в
Колона в дневник по ДДС.
База > Договори > Масови корекции - Добавена е и възможност за масово
попълване на Данни за доставка.

Отстранени проблеми



Документи > Фактура – Отстранен проблем при разнасяне на ДДС на ред
Доставки по чл. 140, 146, 173 (1, 4).
Обработки > На документи – Отстранени проблеми със зареждане на
данните при смяна на избрания Клиент и с Ажур асистент.

ПОКУПКИ
Отстранени проблеми


Документи > Документи от доставчици – Отстранен проблем при
изчисление на ДДС, когато е въведен документ с опция ДДС в цената Без и
после е сменена на ДДС в цената Невключено.
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Обработки > Преглед на документи > Документи от доставчици – Не е
активна опция Изтриване за документите, изпратени към ЦРМ.

НАСТРОЙКИ
Нови възможности


Общи настройки > Зареждане на данни от регистър на НАП – Коригиран
е импортът в съответствие с новата структура на файла.
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