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Модул Човешки ресурси
При  добавяне  и/или  редакция  на  Годишно  преизчисление  е  добавена

настройка Изплащане на аванс в текущ месец и заплата в следващ. Настройката
представлява  отметка. Ако е включена, в обработката се включва и ведомостта
предхождаща избрания период. В този случай се счита,  че заплатата се изплаща
през месеца следващ месеца на ведомостта, а авансът се изплаща през месеца на
ведомостта.  За  целта  данните  за  годишното  преизчисляване  се  попълват  от
разширения период, като от първия месец се подваждат изплатените аванси, а от
последния се вземат  САМО изплатените аванси. Информация за това, кои полета
съдържат данни за получените аванси се взема от периода на изчислителния модел
(страница Полета за аванси), съответно за ведомостта предхождаща периода и за
последната ведомост от периода. 

Модул ТРЗ
Във  връзка  с  промени  в  КСО  са  преименувани  Базовите полета както

следва:
% Осигурено лице за фонд Пенсии в/у соц. разх. 
на 
% Осигурено лице за ДОО в/у социални;

% Осигурител за фонд Пенсии в/у социални
на
% Осигурител за ДОО в/у социални;

Лична вноска за фонд Пенсии в/у соц. разх.
на 
Лична вноска за ДОО в/у социални;

Сума Осигурител за фонд Пенсии в/у социални
на
Сума Осигурител за ДОО в/у социални;

При изчисляване на полетата
% Осигурено лице за ДОО в/у социални
и 
% Осигурител за ДОО в/у социални

От 01.01.2017г.  се събират съответните проценти от фондовете на ДОО -
Общо заболяване и майчинство, Безработица и Пенсии.

За периоди до 31.12.2016 се вземат проценти само от фонд Пенсии.



Към група ТРЗ на Видове справки е добавен нов вид - Доходи при изпл.на
ав.в  тек.месец  и  запл.в  следващ.  Новият  вид  е  предназначен  за  справки  за
доходите на лицата, когато в предприятието е прието изплащане на аванс в текущ
месец (месеца на начисление)  и заплата в следващ. Справката е само за период
(няма настройка за избрани ведомости), няма настройки на източник, работи само
по последната приключена ведомост за месеца (или основна, ако няма приключена
ведомост в месеца), групирана по ведомост и договор. Структурата на резултата е
идентична с тази за справки от вид  По ведомости за заплати. Съдържанието се
попълва по следната логика:

За  избран  период  от  месец  А  до  месец  Б,  при  подготовка  на  данни  се
анализира и месец А-1.

За всеки месец от А-1 до Б-1  стойностите на полетата  Облагаем доход и
Данъчна основа се намалят със стойността на полетата определени като АВАНС за
обработвания месец и се увеличават със  стойността на полетата определени като
АВАНС за следващия месец.  Информация за това, кои полета съдържат данни за
получените аванси се взема от периода на изчислителния модел (страница Полета
за аванси), за съответната за ведомост.

Променят се полетата Месец и Година на всички ведомости за периода от А-
1 до Б-1 като се добавя по един месец.

Премахват се ведомостите от месец Б.
На практика за всеки месец, фактически ще се визуализира информация от

предходния  месец,  като  полетата  Облагаем  доход и  Данъчна  основа ще  бъдат
намалени с авансите от този предходен месец и увеличени с авансите от текущия
месец.

Модул Документи
Коригирани  са  контролите  при  редакция  на  документи.  И  до  настоящия

момент,  при отваряне на документ за редакция са извършвани редица контроли.
Промяната е в това, че при записа на документ отворен за редакция се повтарят
част от тези проверки. Целта е, ако през времето на редакция са настъпили промени
по отношение на средата (приключен е период например), те да бъдат анализирани.
Извършват  се  следните  контроли  спрямо  данните  в  документа  преди  неговата
редакция:

 датата  на  документа  да  е  по-голяма  от  датата  на  приключване  на  вида
документ;

 датата на документа да е по-голяма от датата на последното приключване
(Информация/Състояния);

 потребителските процедури за контрол при редакция;
 контрол за приключени сметки;

 
Коригирано е вписването на XML съдържание на документи в  хронологията

на  промените  и  при  създаване  на  модели  документи.  Корекцията  се  състои  в
добавянето на информация за  Група на сметките, в частта на разпределения по
аналитичности и/или структури.



Модул Автопарк
Коригирана е процедурата за изчисление на Стойността на разхода, така

че ако няма измерено количество след края на периода да се изчисли на база на
зарежданията на горива и данните за разходи по норма.

Други
Променени са имената на типовете сделки по ДДС, валидни до края на 2006

та година. Към досегашния текст е добавен текстът  „(до 2006г. Вкл.)“. Промяната е
направена,  поради  неудобството,  което  до  момента  създаваше  наличието  на
различни типове сделки с еднакви имена, основно при попълване на компоненти
чрез XML.

За  номенклатура  Лица е  коригирана  функцията  за  изчисляване  на  поле
Фамилия. До момента се премахваха интервалите, а с настоящата корекция тази
трансформация  е  изключена.  Корекцията  е  направена  във  връзка  с  получени
сигнали за неприемане на приложение 9 по НПОПДОО, за лица, в чиято фамилия
има интервали. 

Отстранени неточности и грешки
Отстранен е проблем при  Зареждане на данни от  Корона 2. Проблемът е

свързан с данните за смени, графици и длъжности.

Отстранен  е  проблем  при  попълване  на  компонент  от  клас  Разпр.  По
аналит. чрез  XML  (или  модел  документ).  Проблемът  се  е  проявявал  при
непосочена сума.
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