База: 418
Версия на проекта: 3.22.7.29

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





В Държавен вестник бр. 59 от 26.07.2022 г. е публикуван Правилник за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
(ПИДППЗДДС).
Промените, които засягат Приложение 12 „Параметри, структура и изисквания към
файловете на техническия носител и ред за отразяване на документи“ са в & 39 и & 52
на ПИДППЗДДС и засягат следните лица:
Лица, които са избрали да предоставят компенсации за горива по чл. 112 от ЗИД на
ЗДБРБ;
Лица, които извършват доставки на хляб;
Лица, които извършват доставки на брашно.

Лица, които са избрали да предоставят компенсации за
горива по чл. 112 от ЗИД на ЗДБРБ
Промените в система АЖУР®L са:
В модул Счетоводство:

При осчетоводяване на операции, свързани с Дневник продажби са добавени два
нови документа:
◊
Отчет за продажби-чл.112(7) ЗДБРБ – Код 83 – Отчет за извършените
продажби при предоставени компенсации за горива.
◊
Протокол-чл.112(8) ЗДБРБ – Код 50 – Протокол за начисляване на
изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които са предоставени
компенсации.
Внимание!
Код 50 „Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които
са предоставени компенсации“, следва да се състави на база оперативна информация от
система за продажба на горива и да се въведе в Дневник продажби посредством
Счетоводство > Осчетоводяване > Въвеждане или Операции от макети.
Кодове на видовете документи за Продажби

при Импорт на счетоводни операции:
◊
Отчет за продажби-чл.112(7) ЗДБРБ – подава се код 14.
◊
Протокол-чл.112(8) ЗДБРБ – подава се код 15.

В модул Продажби > Вход от други системи > Фактури – В колона 7 Вид
документ се подава код 14 – Отчет за продажби-чл.112(7) ЗДБРБ.
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Лица, които извършват доставки на хляб
Промените в система АЖУР®L са:
В модул СЧЕТОВОДСТВО:

При осчетоводяване на операции свързани с Дневник продажби:
◊
В поле Дост. по чл. 163а, внос чл. 167а е добавена опция: Доставка, внос и
ВОП на хляб.
◊
Добавен е нов документ Отчет за продажби на хляб. Този документ се
записва във файл PRODAGBI.TXT с код 84.

При осчетоводяване на операции свързани с Дневник покупки в поле Дост. по чл.
163а,внос чл. 167а е добавена опция: Доставка, внос и ВОП на хляб.


Кодове на видовете документи за ПРОДАЖБИ при Приемане на данни > Вход
от други системи
◊
Отчет за продажби на хляб – подава се код 16.
◊
Доставка по чл.163а, внос по чл.167а – добавя се Доставка, внос и ВОП на
хляб с код 07.

В модул ПРОДАЖБИ:

Направен е нов параметър _P145, който при:
◊
Създаване на Фактура от Експедиция за отделен
клиент/Заявка/Обработена заявка, когато:
◊
има Регистрация по ДДС и
◊
документите са с ДДС (ДДС-върху, ДДС-без или ДДС-от) и
◊
ДДС ставката по всички редове е 0
Ако го има _P145 във Фактурата се зарежда по подразбиране Вид доставка
– Доставка с 0%, иначе по подразбиране Вид доставка е Освободена
доставка.
◊
Печат на стандартни макети (всички видове) за СМЕСЕНА ДОСТАВКА:
Ако го има _P145, ДО освободени доставки: се променя на ДО облагаеми
доставки с 0%.

Настройки > Продажби> Фактуриране > ДДС – Създадена възможност за
настройка за стойност по подразбиране в поле Дост. по чл. 163а, внос чл. 167а:
Доставка, внос и ВОП на хляб.

При издаване на фактури с Вид доставка: Доставка с 0% и Смесена доставка е
допуснато при разнасяне на данни за ДДС в поле Дост. по чл. 163а, внос чл. 167а
да се избере опцията: Доставка, внос и ВОП на хляб, с възможност за корекция.
При избор на тази опция Сумата от данъчните основи на материалните запаси със
ставка 0% автоматизирано се премества във вид данъчна доставка: Доставки със
ставка 0% по глава III.

Обработки > Вход от други системи > Фактури
◊
В колона 7 Вид документ се добавя код 16 - Отчет за продажби на хляб.
При запис на такива документи в преглед на фактури остава Отчет за
продажби, а в ДДС продажби си отива с подадения код.
◊
В колона 103 Дост. по чл. 163а от ЗДДС се добавя код 07 - Доставка, внос и
ВОП на хляб.
В модул Покупки / модул Склад
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При съставяне/въвеждане на първични документи за покупки и разнасяне на
данни за ДДС е допуснато в поле Дост. чл. 163а, внос чл. 167а да се въведе
стойност Доставка, внос и ВОП на хляб. При избора на тази опция ДДС с право
на пълен и/или частичен данъчен кредит остава 0.00.
Склад > Операции > Вход от външни системи: В колона 66 Дост. по чл. 163а от
ЗДДС се добавя код 07 Доставка, внос и ВОП на хляб.
Покупки > Обработки> Вход документи от др. с-ми в колона 37 Вид доставка
по чл.163а се добавя код 07 Доставка, внос и ВОП на хляб.

Лица, които извършват доставки на брашно
Промените в система АЖУР®L са:
В модул Счетоводство:





При осчетоводяване на операции свързани с Дневник продажби:
◊
В поле Дост. по чл. 163а, внос чл. 167а е добавена опция: Доставка, внос и
ВОП на брашно.
◊
Добавен е нов документ Отчет за продажби на брашно. Този документ се
записва във файл PRODAGBI.TXT с код 85.
При осчетоводяване на операции свързани с Дневник покупки в поле Дост. по чл.
163а,внос чл. 167а е добавена опция: Доставка, внос и ВОП на брашно.
Кодове на видовете документи за ПРОДАЖБИ при Приемане на данни > Вход
от други системи:
◊
Отчет за продажби на брашно – подава се код 17.
◊
Доставка по чл.163а, внос по чл.167а – добавя се Доставка, внос и ВОП на
брашно с код 08.

В модул ПРОДАЖБИ:

Направен е нов параметър _P145, който при:
◊
Създаване на Фактура от Експедиция за отделен
клиент/Заявка/Обработена заявка, когато:
◊
има Регистрация по ДДС и
◊
документите са с ДДС (ДДС-върху, ДДС-без или ДДС-от) и
◊
ДДС ставката по всички редове е 0
Ако го има _P145 във Фактурата се зарежда по подразбиране Вид доставка
Доставка с 0%, иначе по подразбиране Вид доставка е Освободена доставка.
◊
Печат на стандартни макети (всички видове) за СМЕСЕНА ДОСТАВКА:
Ако го има _P145, ДО освободени доставки: се променя на ДО облагаеми
доставки с 0%.

Настройки > Продажби> Фактуриране > ДДС – Създадена възможност за
настройка за стойност по подразбиране в поле Дост. по чл. 163а, внос чл. 167а:
Доставка, внос и ВОП на брашно.

При издаване на фактури с Вид доставка: Доставка с 0% и Смесена доставка е
допуснато при разнасяне на данни за ДДС в поле Дост. по чл. 163а, внос чл. 167а
да се избере опцията: Доставка, внос и ВОП на брашно, с възможност за
корекция. При избор на тази опция Сумата от данъчните основи на материалните
запаси със ставка 0% автоматизирано се премества във вид данъчна доставка:
Доставки със ставка 0% по глава III.
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Обработки > Вход от други системи > Фактури
◊
В колона 7 Вид документ се добавя код 17 - Отчет за продажби на брашно.
При запис на такива документи в преглед на фактури остава Отчет за
продажби, а в ДДС продажби си отива с подадения код.
◊
В колона 103 Дост. по чл. 163а от ЗДДС се добавя код 08 - Доставка, внос и
ВОП на брашно.

В модул Покупки / модул Склад

При съставяне/въвеждане на първични документи за покупки и разнасяне на
данни за ДДС е допуснато в поле Дост. чл. 163а, внос чл. 167а да се въведе
стойност Доставка, внос и ВОП на брашно. При избора на тази опция ДДС с
право на пълен и/или частичен данъчен кредит остава 0.00.

Склад > Операции > Вход от външни системи: В колона 66 Дост. по чл. 163а от
ЗДДС се добавя код 08 Доставка, внос и ВОП на брашно.

Покупки > Обработки> Вход документи от др. с-ми в колона 37 Вид доставка
по чл.163а се добавя код 08 Доставка, внос и ВОП на брашно.

Важно!
При направените нормативни промени законодателят не очаква смесено подаване на
Доставка, внос и ВОП на хляб и Доставка, внос и ВОП на брашно. Изисква се
подаването на тези документи на отделни редове в Дневник продажби и Дневник
покупки.
Поради спецификата на оперативни модули ПРОДАЖБИ, ПОКУПКИ, СКЛАД и
Протоколи по ЗДДС и автоматизираното осчетоводяване на документи, издавани от
тези модули, АЖУР®L няма да допуска издаването или въвеждането на един и същи
номер документ, съдържащ Доставка, внос и ВОП на хляб и Доставка, внос и ВОП на
брашно ЕДНОВРЕМЕННО. Допустими са комбинациите между Доставка, внос или
ВОП на хляб и доставки с 20 % и 9% и Доставка, внос или ВОП на брашно и доставки
с 20% и 9%.
Ако има съставени документи с комбинация Доставка, внос и ВОП на хляб и Доставка,
внос и ВОП на брашно ЕДНОВРЕМЕННО, те следва да се осчетоводяват ръчно през
Счетоводство > Осчетоводяване > Въвеждане или Операции от макети. Само и
единствено в тези функции системата ще се допусне дублираното въвеждане на
документи с различни стойности в поле Дост. чл. 163а,внос чл. 167а.
Отчет за продажби генериран от модул Продажби на системата, който съдържа в себе
си продажба на хляб и/или брашно не може да се осчетоводи през функция
Осчетоводяване на контирани документи. Такъв отчет следва да се осчетоводи през
модул Счетоводство > Осчетоводяване > Въвеждане или Операции от макети.
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СЧЕТОВОДСТВО
Нови възможности
◊

◊

Справки, отчети > Хронологични описи – добавена е възможност за
извеждане в справка и на екран на записаните счетоводни операции на база
на системната дата на сървъра, на който е инсталиран Ажур®L. За целта във
входния екран е добавен критерий Сист.дата: От-до. Ако е избран този
критерии, той се прилага с „И“ към останалите избрани критерии.
Справки, отчети > Преглед на счетов. операции - добавена е възможност
за извеждане в справка и на екран на записаните счетоводни операции на
база на системната дата на сървъра, на който е инсталиран Ажур®L. За целта
във входния екран е добавен критерий Сист.дата: От-до. Ако е избран този
критерии, той се прилага с „И“ към останалите избрани критерии.

ПРОДАЖБИ
Нови възможности
◊

Обработки > Преглед на документи > Фактури > Експорт към edi –
допълнен е експортът на тоталните елементи TAX/VAT при експорт на
фактура с вид доставка: Освоб.дост.и дост. с 9 и 20%.

Отстранени проблеми
◊
◊
◊
◊

◊
◊

Документи > Заявка от клиент – Отстранен проблем при работа с клиент,
за който е указана Забрана за продажба и няма попълнена Клиентска
група.
База > Договори > Счетоводни сметки по договори – отстранен проблем с
въвеждане на сметки по договори, когато поле Договор има настройка за
работа с номенклатура.
Справки > За изпълнение > Спецификации – отстранен проблем при
експорт в Excel на данни за материални запаси, които в картона си в поле
Произход имат попълнен само един символ и той е точка.
Обработки > Осчетоводяване > Фактури > Контирани – отстранен
проблем с печат на визуализираните счетоводни операции – не се е
отпечатвал код на подсметка при дефиниран сметкоплан с 5 разряда за
подсметка.
Обработки > Преведени суми – отстранен проблем със зареждане на данни
в поле Договор за договори с дължина по – голяма от 10 символа.
Обработки > Преглед на документи > Фактури > Електронна фактура –
отстранен проблем в VAT при експорт на фактура с вид доставка:
Освоб.дост.и дост. с 9 и 20%.

ПОКУПКИ
Отстранени проблеми
◊

Преглед на документи > Документи от доставчик – отстранен проблем
със статус Осчетоводен при работа с опция на дясна мишка Нов документ.
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◊
◊

◊

◊

Преглед на документи > Документи от доставчик – отстранен проблем с
работата на параметър _P131 при работа с опция на дясна мишка Нов
документ.
Преглед на документи > Документи от доставчик – отстранен проблем
със зареждане на ИН по ЗДДС след отваряне на екран Документ от
доставчик - работа с детайлни данни при работа с опция на дясна мишка
Нов документ.
Преглед на документи > Документи от доставчик – отстранен проблем
със зануляване на Стойност на операция в детайла на документа след
отваряне на екран Документ от доставчик - работа с детайлни данни и
изход от поле Доставчик при работа с опция на дясна мишка Нов
документ.
Справки > За материални запаси > Общи данни – отстранен проблем при
експорт в Excel на данни за материални запаси, които в картона си в поле
Произход имат попълнен само един символ и той е точка.

СКЛАД
Отстранени проблеми
◊

Справки > Дневник на материален запас / Справка за наличности /
Справка за наличности в 2МЕ – отстранен проблем при експорт в Excel на
данни за материални запаси, които в картона си в поле Произход имат
попълнен само един символ и той е точка.

КАСА
Отстранени проблеми
◊

Документи > Обобщен приходен касов ордер – отстранен проблем при
запис на документ с Номенклатура: Товарене.

ПАРОЛИ И ДАННИ ЗА ФИРМА
Нови възможности
◊

Ажур Сървър – Променена е настройката за комуникация с Ажур®
Мобилен склад, във връзка с преминаване към управление на всички
мобилни приложения на Ажур® през MS Internet Information Services (IIS)
и Ажур REST API. За повече информация виж описанието в поле
Инструкции.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ
Нови възможности
◊

HP_VUSER – създаден е стандартен параметър, който може да се подава
при изграждане на модели, чрез който да се ограничават данните в извадката
в зависимост от потребителя на Ажур®L генерирал справката.
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