
Изменения и допълнения на ПП КОРОНА2 

(Версия 1.84)

и модул НОИ (Версия 1.36)

от 07.01.2013г. 

Корекциите са във връзка с нормативните изменения влизащи в сила от 01.01.2013г. 
При изчисляване на болнични листове трайно (неограничено във времето) се прилага схемата за

изплащане от работодателя на възнаграждение в размер 70% за първите 3 работни дни.
В точка  Операции е добавена  подточка  Печат  на БПН  2013. При първо активиране на точката,

автоматично  ще  се  направят  корекции  в  настройките  по  отношение  на  кодовете  за  видове  плащания  и
банковите сметки. За 2013 година са активни само два кода за вид плащане – 111111 за всички плащания
към републикански бюджет и 581111 за Вноска ДЗПО. Ползват се и само две сметки. Добре е настройките
да бъдат прегледани.

При подготовка на данни за  Декларация 6, програмата е съобразена с новите изисквания видове
плащания.  За  ведомости  до  2012 се  прилага  старата  схема,  а  за  2013 се  подават  флагове  5  или  6  в
зависимост  от  датата  на  начисляване/плащане.  Ако  тази  дата  е  до  25  – то  число  на  месеца  следващ
месеца, за който са възнагражденията стойността на флагът е 5 иначе е 6. Флаг 9 програмата не подава
автоматично към модул НОИ. Ако има ситуация  в която е необходимо да се подадат данни с този флаг,
това трябва да се направи ръчно в модул НОИ.

При копиране на таблиците за настройки на СО и ЗО в Основни таблици, ако базовият период е
от  2011  или  2012  година,  се  появява  покана  за  автоматична  настройка  за  период  от  01.01.2013г.  При
положителен отговор, създаденото  копие е с инициализирани максимални осигурителни доходи в размер
на  2200.00лв.  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_2013.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  2013 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. Файловете Paragrafi2013_avans.ini и
Paragrafi2013.ini представляват фиксирани таблици към модул  справки за справките по параграфи. Могат
да бъдат заредени от компетентни лица. Файл 2013_sl_bel_god.rtf съдържа описание на служебна бележка
при годишно преизчисляване за 2012г.

В Модул НОИ,   за Декларация 6, са преименувани досегашните флагове за вид плащане с номера
1, 2, 3 (добавен е текст (валиден до 2012г.)) и са добавени три нови:

5  -  Възнаграждение  за  месеца  от  т.9,  в  това  число  допълнителни  доходи  от  трудова  дейност
(включително доплащания или частични плащания за целите на данъка)

6 - Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца,
следващ месеца, от т. 9 (с изключение на декларираните с код 5)

9 - Дължим данък по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ
При  изпращане  на  данни  По  наредбата  за  обезщетенията са  премахнати  всички  полета  от

секцията  Изплатени/Начислени/Начислени  възнаграждения,  които  не  се  изискват  от  01.01.2013г.
Оставена е само Дата на изпращане, която идентифицира пакета от данни.


