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Справка по чл.73, ал. 6 и сл.бел. по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
При попълване на Данни за доходи по трудови правоотношения, за поле

Данни за работодателя изплатил дохода: ЕИК/Сл. № от регистъра на НАП,
ако  входящата  стойност  е  с  повече  от  10  символа  се  вземат  първите  9.  След
попълването,  ако  е  възникнала  горната  ситуация,  се  извежда  информация  за
трансформираните данни.

Добавено е ново МЕМО поле Информация за действията (за пакета) към
таблицата  Справка по  чл.73,  ал.  6  от ЗДДФЛ –  пакети.  В  него,  служебно  се
попълват  данни  за  действията които  са  извършвани  с  пакета  (попълване,
изпращане,  копиране,  връщане),  с  информация  за  оператора  и  времето  на
изпълнение. Целта е да има относителна яснота как е формиран съответният пакет
данни. 

Тук не се вписват данни при ръчна редакция или при  Импорт на данни,
Обединяване на данни, Премахване на данни подадени от предприятие – майка.

Други
В прозорец Общи настройки (Сервиз/Общи настройки ) е добавена отметка

Визуализация на предупреждение за некоректни регионални настройки. Целта е
да може през програмата да се активира и деактивира прозорецът, в който се дава
информация за неподходящо настроени регионални настройки. 

Отметката  се  инициализира  на  база  на  данните  в  регистъра  на  ОС.  При
промяна на отметката се променят данните в регистъра на ОС.

При ползване на Импорти от Excel или OpenOffice Calc файлове е добавена
функционалност за изискване на коректен  Sheet (лист).  Тази функционалност се
активира  в  случай,  че  в  описанието  на  импорта  не  е  посочен  Sheet  (лист) или
посоченият не съществува във файла, от който се импортват данни.

Отстранени грешки и неточности
За модул ТРЗ е отстранена грешка при изчисляване на формули с Обект и

начин на въздействие имащ стойност Стойност разпределена пропорционално в
редовете на договора.  Грешката е възникнала във версия 4.51.0, публикувана на
19.10.2020г.  Грешката  се  проявява  само  ако  има  многоредови  договори  във
ведомостта. 



ВНИМАНИЕ: Трябва да се анализира за всеки конкретен пакет данни, дали
има некоректно изчислени стойности в полета чрез формули с посочения Обект и
начин на въздействие и при необходимост да се създадат и обработят коригиращи
ведомости.
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