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Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 

I. Декларация 1  
 
Декларация 1 се изготвя от меню „Обработка” -> „Декларации за НАП”. В изведения 

диалогов прозорец се избират „Подредба”, „Селекция”, вид документ (в случая 

Декларация 1), период (година и месец)  

 

Следва форма за упълномощител и упълномощено лице.  

 

След избиране и попълване на данните, програмата извежда прозорец, в който да бъде 

зададено мястото за съхранение на файла в компютъра. Препоръчително е да бъде 

създадена специална папка, в която да се съхраняват декларациите. След избора на 

място за съхранение, програмата извежда следното предупреждение: 
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Това предупреждение напомня на потребителите, че ако в посочената папка има 

декларация за същия месец, тя ще бъде заменена с изготвяната в момента. Затова е 

препоръчително, ако се налага повторно изготвяне на декларация за един и същи 

месец, то или името на първата да бъде променено преди изготвяне на втората, или 

двете декларации да бъдат съхранени на различни места. 

За текущия месец, както и за всеки месец с корекция, се изготвя отделна декларация, 

като файловете се записват в отделни папки. Името на всяка папка съдържа годината и 

номера на месеца. Файлът с Декларация 1 носи наименование EMPLxxxx, например - 

EMPL2022.TXT.  

 
 

Декларация 1 може да бъде изготвена и за отделен служител от неговите данни. Това се 

извършва през меню „Суми“ от бутон „Декларация за НАП“. 
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II. Декларация 6 
 
Декларация 6 се изготвя от меню „Обработка” -> „Декларации за НАП”. В изведения 

диалогов прозорец се избират: „Подредба”, „Селекция”, вид документ - „Декларация 6“, 

период (година и месец)  

 

Следва форма за упълномощител и упълномощено лице. 

За всеки месец с корекция се отваря нова страница (tab) в екрана за редакция на 

Декларация 6. 
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1. Сумите за всеки месец поотделно се проверяват и се потвърждават чрез поставяне 
на отметка „Потвърждавам данните за избрания месец“. За да се премине напред 
към генериране на файлове за Декларация 6, се поставя отметка и на 
„Декларацията е за предаване” и се натиска бутон ОК. 

2. Когато има знак за внимание пред номера на месеца, това означава, че за този месец 
има отрицателни суми и е необходимо да се избере към коя от вече подадените 
декларации за съответния месец да бъдат отнесени сумите. При натискане на бутона 
„Корекция” се появява екран със списък на всички подадени декларации за този 
месец и за този вид плащане. За избор на декларация, курсорът на мишката трябва 
да се позиционира върху съответния ред (декларация) и да се натисне бутона ОК.  
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3. Декларациите в списъка са в хронологичен ред според изготвянето им. Когато в 
списъка има повече от една декларация, избира се тази, която е подадена в НАП – 
сверяват се числата, които се извеждат в секция „Детайли за избраната Д6“. 

4. Когато корекционните суми са със знак „-“  Декларация 6 се подава с вид плащане 
„5“.  Когато са със знак „+“,  видът плащане е „6“. 

5. За всеки месец се изготвя отделен файл за Декларация 6 в същата папка, в която са 
записани и файловете за Декларация 1. Двете декларации трябва да бъдат 
подадени едновременно. 

6. Данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ  върху изплатените възнаграждения се попълва в 
отделна колона (декларация) с вид плащане - 8, като за месец се посочва месецът, 
през който са изплатени възнагражденията, а за дата на плащане  - последният 
календарен ден на месеца,  посочен в т. 9 през който са платени възнагражденията. 

 
Пример 1: Заплатите за м. 05.2022 г. са изплатени на 30.05.2022 г. В този случай, в меню 
„Настройка“, „Общи параметри“, таб „Изчислителен механизъм“, не трябва да има 
отметка в поле „Възнаграждения облагаеми в следващ месец“. Декларация 6 изглежда 
така: 

 за дължимите осигурителни вноски: 
месец: 05 
година: 2022 г. 
вид плащане: 5 
дата на плащане: 31.05.2022 г. 
срок за подаване на Декл. 6: 25.06.2022 г. 

 за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ: 
месец: 05 
година: 2022 г. 
вид плащане: 8 
дата на плащане: 31.05.2022 г. 
срок за подаване на Декларация 6: 25. 06. 2022г. 
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Генерира се една Декларация 6. При избор за запис на локален диск  файловете се 
съхраняват в папка съдържаща в името си годината и месеца, например:  <2022_05>  
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Пример 2: Заплатите за м. 04.2022 г. са платени на 10.05.2022 г. В този случай, в меню 
„Настройка“, „Общи параметри“, таб „Изчислителен механизъм“,  трябва да има отметка 
в поле „Възнаграждения облагаеми в следващ месец“.  Декларация 6 изглежда така: 

 за дължимите осигурителни вноски: 
месец: 04 
година: 2022 
вид плащане: 5 
дата на плащане:31.05.2022 
срок за подаване на Декл. 6: 25.05.2022 г. 

 за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ: 
месец: 05 
година: 2022 
вид плащане: 8 
дата на плащане: 31.05.2022 
срок за подаване на Декларация 6: 25.06.2022г. 

 
 

Генерират се две Декларации 6.  При избор за запис се създават две папки:  

 папка „2022_04“, в която се записват файловете за Декларация 6 само с 
осигуровките  

 папка „2022_04_8“, в която се записват файловете за Декларация 6 само с 
данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ. 
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При желание на потребителя за обединяване на осигуровките и данъка в един файл е 

необходимо да се постави отметка на поле „Декларация 6 с включен ДДФЛ от 

предходен месец“, което се намира в меню „Настройка“ -> „Общи данни“ -> таб 

„Поведение“. 

 

 
 

 

Функционалността обединява в Декларация 6 осигурителните вноски за текущ месец и 

удържан ДДФЛ от предходен месец.  

За използване на тази функционалност е необходимо предходния месец да е 

приключен с поставена отметка в поле „Възнаграждения облагаеми в следващ месец“ 

и да е генерирана Декларация 6. 

Когато няма поставена отметка в полето, системата генерира две отделни Декларации 

6, от които едната съдържа осигуровките, а втората съдържа данни с ДДФЛ за текущия 

месец. 

 
Пример 3: В месец 04.2022 г. са направени корекции за м.02.2022 г. Вследствие на това, 
за м.02.2022 г. има корекция  едновременно с положителни и отрицателни суми на 
осигурителни вноски. В такъв случай се попълват две отделни колони: 
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За колоната, в която има отрицателна стойност се натиска  бутон „Корекция“ и се избира 

от регистъра с генерирани Декларации 6, към коя от вече подадените за съответния 

месец да бъдат отнесени (приспаднати) сумите и се потвърждава с натискане на бутон 

„ОК“.  По този начин, ще се подадат отново сумите за всички фондове, коригирани само 

с корекционната сума със знак „-“ за съответната вноска.  

 



 
 
 
 

10 
 

След отнасянето на корекцията към вече подадената декларация, Декларация 6  ще 

изглежда така: 

 

 

Или, когато имаме корекция едновременно с положителни и отрицателни суми, се 

подава една декларация с две колони - една корекционна (с вид плащане 5) и една 

редовна (с вид плащане 6). 

Сумите, които ще бъдат подадени в Декларация 6, се извеждат и в рекапитулациите: 
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Съответно в меню „Общо осчетоводяване“ , редове с номера: 

 

 

III.Особени случаи 

Изготвяне на Декларация 1 и 6 за фирми с холдингова структура 

Декларация 1 и 6 за фирми с холдингова структура, се изготвя отделно за всяко 

регистрирано поделение (звено). За целта при генерирането им от меню „Обработка“ – 

„Декларации за НАП“, при избор на селекция се избира предварително дефинирана 

селекция с условия показани в  примера: 

 

 

а в екрана за попълване на упълномощител и упълномощено лице, се избира 

съответното регистрирано звено: 
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Препоръчва се Декларация 1 и 6, да бъдат записани в предварително създадени папки 

за всяко регистрирано звено, с цел избягване на презаписване на данни за различните 

регистрирани звена (Булстати).  

 

Подаване на Д1 и Д6 за юридически лица с клонова структура 

 

1.Когато клоновете са с 13-цифрен БУЛСТАТ: 
- ако клоновете подават Д1 и Д6 отделно и работят на отдени компютри 

(инсталации) се препоръчва да въведат 13-цифрените Булстат-и. 
 

Пример:  фирма Х, клон Бургас  – Булстат: 1234567890012, фирма Х, клон Шумен – 

Булстат: 1234567890024 

- ако клоновете подават Д1 и Д6 централизирано  - тогава могат да работят с 9- или 
13-цифрените БУЛСТАТ-и. 
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2.Когато се налага подаване от 2 места на Д1 и Д6 за един и същи БУЛСТАТ: 

 
Пример:   

Заплатите на ръководството на фирма Х се обработват от Счетоводна къща и съответно 
- Д1 и Д6 се подават също от нея. 
 -За останалите служители Д1 и Д6 се подават от отдел ТРЗ на фирмата. 
 
Двете редовни декларации се подават по стандартен начин. 

 

 В случай на корекция на Д6 с отрицателна стойност – Необходимо е корекцията 

да бъде отнесена към обединените суми от двете редовно подадени декларации! 

 

Изготвяне на Декларация  6 за самоосигуряващи се лица 

Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО подават еднократно 

Декларация 6, като за месец се попълва  число 13 и предходната календарна година. 

Точка „18. Дата на изплащане/начисляване“ не се попълва, Полето „Вид плащане“ остава 

празно. 

В Омекс®2000, Декларация образец 6 за самоосигуряващи се лица с месец 13 се 

генерира от меню „Обработка“ – „Декларации за НАП - позиции 16,17 и 18.  

 

 

След избор на Декларация 6 за самоосигурени лица се избира година: 
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Данните за Декларация 6 се взимат от меню „Суми за минали месеци“ за периода указан 

в избраната Данъчна година. Следва обработка на данните. След приключване на 

процеса по обработка, на екран се извеждат данните за проверка, редакция и 

потвърждаване  за всяко едно самоосигуряващо се лице (в избраната селекция) в базата 

преди запис на данните.  

 

Забележка: Датата в т.18 е условна и се вижда само на екран. След запис не се записва 

дата, както  е според указанието за изготвяне на Д6 за самоосигурени лица. 

Сумите за всеки лице се проверяват и се потвърждават чрез поставяне на отметка 
„Потвърждавам данните за избрания месец“ и „Декларацията е за предаване” . 
При потвърждаване с бутон ОК, започва процес по обработка на данните за НАП. 

Процесът приключва с избор на пътека за запис на декларацията. В избраната пътека се 

създава папка - SELF_INS_YYYY,  където YYYY е избраната година. В папката се записват 
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Д6 за всички самоосигурени лица от базата, с вид осигурен (код по НОИ) 

„12.Самоосигуряващи се“ и „13. Земеделски стопани“. 

 

 

В случай, че за самоосигуряващото се лице има изравняване на осигурителни вноски, те 

могат да бъдат добавени в Декларация 6. За целта, в меню „Осигурителни данни“ – 

секция „Други осигурителни доходи“ за съответната данъчна година се добавя запис, в 

който се попълват сумите за осигурителни вноски, задължително се избира вид доход 

„102“ и в поле ЕИК се въвежда БУЛСТАТ-а на фирмата (базата).   

Декларация 6 за самоосигуряващи се може да бъде изготвена и по предварително 

създадени селекции за тези лица, с цел бързодействие при големи бази.   

 

 Указания за попълване на Декларация образец 1 и 6 може да намерите в: 

 НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, 

СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, 

КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА             

https://www.nssi.bg/legislationbg/ordinances/5793-naredban13
https://www.nssi.bg/legislationbg/ordinances/5793-naredban13
https://www.nssi.bg/legislationbg/ordinances/5793-naredban13
https://www.nssi.bg/legislationbg/ordinances/5793-naredban13

