Промени по програмен продукт Счетоводство – версия 2016.02.22

1.  ДДС промени – в сила за данъчни периоди след 31.01.2016г
а/ Дневник продажби
	При въвеждане на протоколите за начисляване на ДДС за доставки на стоки и услуги за лични нужди в полето „Дост.“ е необходимо да избирате новия вид сделка „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“. Този данък ще се отрази в Колона 16 на Дневника за продажби.
	В случай, че трябва да въвеждате протоколи за корекция на ползван данъчен кредит по чл.79 ЗДДС е необходимо да избирате вид сделка „Облагаеми доставки със ставка 20% и начислен данък в други случаи“. Този данък ще се отрази в Колона 12 на Дневника за продажби.

б/ Справка-декларация по ДДС
	В клетка 23 се отразява ДДС за доставки на стоки и услуги за лични нужди

в/ Коефициент за ЧДК – ново правило при закръгляването (чл. 64 ППЗДДС).

2. Въвеждане на първични документи  -  Копиране на документ
Когато се копира документ (с десен бутон на мишката върху съответния документ), който е регистриран в някой от Дневниците по ДДС, програмата не сменя неговата датата, когато извежда таблицата „Избор на данни“.

3. Справки за задължения и вземания по договори за разсрочено плащане (меню Справки-> Справки по сметки)
В справките е включена валута, ако съответните сметки са валутни. За да се изведе справката и с валута е необходимо от бутона „малка стрелка надолу“ от лентата с бутони да изберете опцията „В лева и валута“. В тази връзка са добавени нови полета за Вид („Валута No”, „Валута”  ) и Сума на валутата („Сума валута“ ) в списъка с Договорите за разсрочено плащане, респ. и в таблицата „Погасителен план“ – > меню Основни данни -> Договори за разсрочено плащане.

4. Справка Движение по партиди (меню Справки-> Справки по сметки)
Добавени са нови възможности. От бутона „малка стрелка надолу“ от лентата с бутони можете да избирате още 2 нови опции:
	Само партиди със салда

Всички партиди
Посредством последната опция ще можете да видите „нулеви редове“ – в случаите, когато напр. по дадена пратида за определен период има въведени документи, които по-късно са сторнирани.

5. Справка Обороти по статии на калкулация (меню Справки-> Справки по сметки)
Добавена е възможност при филтириране на натрупваща статия да се изведат(филтрират) всички подстатии в тази група. Филтрирането става с двукратно щракване на мишката върху номера на натрупващата статия или посредством клавишна комбинация Ctrl+Enter.

6. Отчети в хиляди лева
В заглавната част на отчетите се отпечатва ЕИК/БУЛСТАТ на фирмата.


