
Изменения и допълнения на ПП КОРОНА2 

(Версия 1.91)

и модул НОИ (Версия 1.38)

от 14.01.2014г. 

Корекциите са във връзка с нормативните изменения влизащи в сила от 01.01.2014г. 
Основните изменения засягат подготовката на данни за Декларация 6. Свързани са с промяната на

срока за подаване на данни за дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ и новия код, с който се подават тези
данни. От 01.01.2014, данни за дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ се подават от първо до двадесет и пето
число на месеца следващ месеца на ИЗПЛАЩАНЕ с код на вида плащане 8. 

Диференцирана е функционалността по подготовката на декларацията в зависимост от ведомостта
чрез която се активира. За ведомости до декември 2013 има два начина за подготовка – по досегашния
начин  (името  на  точката  е  Декларация  6  до  2013)  и  по  валиден  от  2014  начин  (името  на  точката  е
Декларация 6). За възнаграждения полагащи се за месеци до края на 2013 – та година, но изплатени през
2014  -  та  година,  задълженията  за  данък  по   чл.42  от  ЗДДФЛ  се  подават  по  новата  схема.  Ако
възнаграждения за месеци до 31.12.2013 са изплатени  до 31.12.2013г.  за  задълженията по социалните
вноски и данък се прилага схемата валидна до 31.12.2013г. За възнаграждения по ведомости от 2014 та
година е достъпен само новият начин за подготовка на Декларация 6.

Новата схема на попълване на Декларация 6, освен Тип ведомост изисква Вид плащане и Дата.
Видовете плащане са Осигурителни вноски, Данък по чл. 42, Данък по чл. 49 ал. 5. 

При избран Вид плащане Осигурителни вноски се попълват съответно дължимите осигурителни
вноски с код на вида плащане 5 или 6, месеца и годината се определят спрямо месеца и годината на
ведомостта  която  ги  формира,  датата  на  изплащане/начисляване  е  посочената  Дата.  Разликата  от
досегашното попълване е, че не се попълва поле Авансов данък по чл.42(6) ЗДДФЛ.

При избран Вид плащане Данък по чл. 42 се попълва дължимият данък с код на вида плащане 8,
месеца и годината се определят не на база на ведомостта, а на база на посочената при подготовката Дата.
Датата на изплащане/начисляване също се определя от тази Дата. Изисква се датата на изплащане да е
последния ден на месеца. Ако това не е така,  програмата предлага автоматична промяна. Попълва се
единствено колона Авансов данък по чл.42(6) ЗДДФЛ.

При  избран  Вид  плащане  Данък  по  чл.  49  ал.  5 се  попълва  дължимият  данък,  получен  при
годишно преизчисление и отразен в съответната ведомост (данни от поле  Компенс.ДОД) с код на вида
плащане 9,  месецът е 12,  годината е определена на база на съответната ведомост (ако е януарска е
предходна година иначе текуща), датата на изплащане/начисляване се определя от посочената стойност в
поле Дата при подготовката.

Във връзка с определения максимален осигурителен доход за 2014 година в размер на 2400.00 лв.,
при копиране на таблиците за настройки на СО и ЗО в Основни таблици, ако базовият период е от 2013
година, се появява покана за автоматична настройка за период от 01.01.2014г. При положителен отговор,
създаденото копие е с инициализирани максимални осигурителни доходи в размер на 2400.00лв.  Няма
промяна  в  осигурителните  проценти  за  социално  и  здравно  осигуряване.  Остава  ангажимент  на
потребителя да уточни и нанесе коректна стойност за %ТЗПБ.

След обновяване на програмата, в подпапка  UNIPOST, в папката на  Корона2, ще се инсталират
редица файлове. Файл MOD_2014.txt. съдържа актуалните прагове на МОД и актуалната таблица по НКПД.
Зареждането на данните от този файл става чрез  Информация/Основни таблици , бутон  Импорт на
данни.  Файловете  с  имена  RDPRAZ.DB,  RDPRAZ.PX  RDPRAZ.XG0,  RDPRAZ.YG0, PRAZ.DB,  MINZ.DB,
MINZ.PX, MINZ.XG0 и MINZ.YG0 съдържат информацията по отношение на дните обявени за официални
празници и почивните дни, обявени за работни във връзка с отработване, включително за 2014 година и
промените в размера на минималната работна заплата. Компетентно лице може да се възползва от тези
файлове за пренасянето на настройките в желаните пакети от данни. Файл 2013_sl_bel_god.rtf  съдържа
описание на служебна бележка при годишно преизчисляване за 2013г.

В Модул НОИ,   за Декларация 6, е добавен нов флаг за вид плащане с номер 8 - Дължим данък
по  чл.  42.  Промяната  в  бланката  Протокол по  приложение 5  към чл.  6  ал.  6  на  Наредба  H-8  от  29
декември 2005 г. ще бъде публикувана след 25.01.2014г..


