
Изменения и допълнения на ПП КОРОНА2 (Версия 1.125)

и модул НОИ2000 (Версия 1.155)

от 07.02.2020г.

Корона 2
Във връзка с нормативни промени и на база на съобщение в сайта на НАП от

05.12.2019 (Публикувани са Структура и формат на файл и ред за подаване на
данни  в  електронен  вид  със  Справката  по  чл.  73,  ал.  6  от  ЗДДФЛ)  в  меню
Операции е добавена точка "Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ", която активира
едноименен прозорец. В този прозорец трябва да се нанесе годината, за която ще се
попълнят данните.

Попълването  на  данните  става  на  база  на  процедурите  за  попълване  на
годишно  преизчисляване  или  на  самото  годишно  преизчисляване.
След определяне на годината се извършват следните действия: 

Определяне на параметри за попълване на справката
В диалогов прозорец Попълване на "Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ" се

определят следните параметри:
Използване  на  данни  от  годишно  преизчисление -  отметка,  която  е

ДОСТЪПНА  и  ВКЛЮЧЕНА  по  подразбиране  при  наличие  на  годишно
преизчисление  за  избраната  година  и  НЕДОСТЪПНА  и  ИЗКЛЮЧЕНА  при
НЕналичие на годишно преизчисление за избраната година. Определя дали за лица
с активни основни договори към 31 декември на избраната година ще се ползват
данните от годишното преизчисление (включена отметка) или ще се попълнят на
база на ведомостите (изключена отметка). Ако отметката е включена, следващите
параметри  се  определят  автоматично  на  база  на  параметрите  заложени  при
годишното преизчисление и не подлежат на промяна. 

От Месец  Година -  Двойка  полета  за  определяне  на  началния  месец  за
обработка. 

До  Месец  Година -  Двойка  полета  за  определяне  на  крайния  месец  за
обработка. 

Горните параметри са  аналогични на параметрите,  които се  изискват при
годишно  преизчисление.  В  зависимост  от  схемата  на  изплащане  на
възнагражденията, периодът може и да не съвпада с календарната година, за която
се попълва справката.

Попълване на данните
След натискане на бутон Попълване се изпълняват процедури по извличане

на данни и попълване на таблиците за Справка по чл.73, ал. 6 от ЗДДФЛ в модул
НОИ 2000. Процедурите са следните: 



Попълване  на  данни  за  лицата  с  активен  основен  договор  към  31
декември (без самоосигуряващи се)

В зависимост от параметрите, данните за тези лица се попълват или на база
на годишното преизчисление, или на база на ведомостите за посочения период. При
попълване на база на ведомости се анализират данните в последната приключена
ведомост  или  в  основната  ведомост  (независимо  дали  е  приключена),  ако  няма
коригиращи. Ако данните се попълват на база на ведомости, не се изчисляват данни
за прихващане и възстановяване на данък. Изключват се данни за лица със стойност
в поле Вид осигурен за СО – код 12 или 13 – самоосигуряващи се. Ако данните се
попълват  на  база  годишно  преизчисляване,  за  лицата  се  включват  и  заведените
доходи в  други предприятия,  както и данни за  прихващане и възстановяване на
данък.

Допълване на данни за лицата , които не са самоосигуряващи се
На база  на ведомостите за  посочения период се  попълват данни за  лица,

които не са самоосигуряващи се и не са обработени в предходната точка. В тази
процедура попадат лица с допълнителен договор към предприятието, или лица с
основен трудов договор, който е прекратен преди 31 декември на обработваната
година. 

Допълване на данни за самоосигуряващи се лица
На база на ведомостите за посочения период се попълват данни за лица със

стойност в поле Вид осигурен за СО – код 12 или 13 – самоосигуряващи се.

Модул НОИ 2000
В  двете  менюта  -  Информация/Текущи  данни  и  Информация/Изпратени

данни  –  е  добавена  точка   Справката  по  чл.  73,  ал.  6  от ЗДДФЛ. Тези  точки
активират съответните прозорци за контрол и обработка на данните.  Схемата на
работа е аналогична на досегашните поддържани от модул НОИ данни.

В  тези  прозорци,  към  контекстното  меню  е  добавена  и  точка  Служебна
бележка по чл.  45,  ал.  1.  Чрез  нея  се  попълва и  предлага  за  печат съответната
бланка за активния или селектираните редове.

Особености при актуализацията

След стандартната инсталация на актуализацията, в папката на модул НОИ
2000 ще се добавят няколко модула:

DSetPrint.dll,
UniconsPckg.bpl,
DSetSpr.dll,
DSetTool.dll
Те са необходими за да се ползва печата на бланката Служебна бележка по

чл. 45, ал. 1.  Необходима е и библиотеката  BPL100,  файловете на която също ще
бъдат инсталирани в папката на модул НОИ.
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