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Модул Процеси
Увеличен е размерът на полето за име на прикрепени файлове.
Променена е схемата за инициализация на поле Час при активиране и преход

към етап - инициализира се с 0:00.

На поле Бележка в процеси (Процес - бележка) е увеличена дължината на
250 символа.

Компонент за обработка на таблична информация
Променени са състоянията при сортиране на данните чрез кликване върху

името на полето (единично или множествено). До момента след като един път се
сортира таблицата по дадено поле, всеки следващ клик само променяше реда на
сортиране. С направената промяна:

Първи клик сортира във възходящ ред
Втори клик сортира в низходящ ред
Трети клик изключва сортировката

При  изнесени  полета  за  филтриране  и/или  общ  филтър,  за  активирания
филтър  се  променя  оцветяването  на  полето,  в  което  е  изписана  стойността  за
филтриране и наименованието на  филтъра се  изписва с  шрифт със стил BOLD.
Цветът на полето се определя от настройката за селектиран ред на грида.

Модул ТРЗ
При подготовка на данни за Декларация 1, при изчисляване на символа от

ДСТАЖ,  който  определя  Часове  по  ТД,  е  направена  корекция.  Ако  получената
стойност надвишава 9 се игнорира и се вписва 9. До настоящата версия в такава
ситуация се стигаше до грешка и невъзможност за подготовка на Декларация 1.

Коригирана е стандартна формула за изчисляване на  Изравнителен данък
(CalcBaseF8).  До  момента,  ако  не  се  локализира  стойност  в  годишно
преизчисляване  полето  не  се  е  променяло  и  е  оставала  старата  му стойност.  С
направената корекция,  ако не се локализира стойност в годишно преизчисляване
полето се НУЛИРА.

Бланки 
При описание на бланки е добавена променлива "Оператор код". 



При описание на бланки към функции за  Обработка на низове/Замени са
добавени  две  нови  точки  в  контекстното  меню  и  съответни  трансформиращи
функции:

Латински с кирилски символи в БГ рег.номер на автомобил
Кирилски с латински символи в БГ рег.номер на автомобил
Изискват  единствен  параметър  Низ и  заменят  съответно  латински  с

кирилски  и  кирилски  с  латински  букви.  Буквите,  които  се  анализират  са  със
следните  графични  изображения  (малки  и  големи)  АВЕКМНОРСТУХ.  След
замяната новите букви задължително са големи.

Модул Дълготрайни активи
В Настройки на модула, Общи настройки е добавена настройка Формат

за амортизационни норми. Новата настройка представлява поле с подразбираща
се стойност 0.00. Настройката влияе на визуализацията на полетата за данъчни и
счетоводни амортизационни норми в документите, състоянията и справките.

Отстранени грешки и неточности
Отстранен  е  проблем  при  записа  на  Импорт.  Проблемът  се  проявява  в

прозорец  Описание  на  импорти (Сервиз/Администраторски
инструменти/Описание на импорти – Редакция). 

Проявявал се е при активирани филтри в таблиците Структура на таблица
за  импорт и/или  Описание  на  импорт.  Записвали  са  се  само  данните  от
таблиците, които са включени в активния филтър.

Отстранен е проблем при подготовка на данни за Декларация 1 от ведомости
за заплати. Проблемът се е проявявал само за лица с Код за вид осигурен 99.  Не са
се попълвали полета Номер професия (12.1), Код НКИД (12.2), Номер ик.дейност
(12.3).

Отстранен е проблем при контрол на данни за Справка декларация в модул
ДДС. Грешката се проявява при наличие на стойности в поле ДО при тристанни
операции (25) в дневник покупки и се състои в некоректно контролиране на клетка
18  (Данъчна  основа  на  доставки  по  чл.69,  ал.2  ЗДДС,  вкл.  доставките  при
условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на
друга  държава  членка  както  и  на  доставки  като  посредник  в  тристранна
операция)  от  Справка декларация.  При контрола не  са  отчитани стойностите  в
поле ДО при тристанни операции (25) в дневник покупки.
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