Чужденец без здравни осигуровки
В меню „Настройки“  Осигурителни конфигурации
конфигурация с бутон „Нова конф”:

се създава нова осигурителна

Задава се име, например „Чужди граждани без ЗО”, след което се задава период с бутон
„Нов период” и се избира, ако не е избран, 01.01.20** до 31.12.2040. Изборът се
потвърждава с бутон ОК:

В така създадената нова конфигурация и период се задават същите параметри и
стойности, като тези на осигурителна конфигурация 10. Чужди граждани  Период от
01.01.20** до 31.12.2040, като здравната осигуровка за работодател и за служител се
променят със стойност „0”.
За да се избегне объркване, препоръчваме инструкцията да бъде принтирана, за да се
сравнят стойностите от нея, с тези на екран във Вашата конфигурация „10. Чужди
граждани”. Ако е необходимо се променят стойностите, за да съвпаднат с тези от
инструкцията.

Осиг. Конфиг. 10. Чужди граждани:

В новата осигурителна конфигурация здравните осигуровки за работодател и за
служител се задават със стойност „0” (нула).

Новата конфигурация се прави, тъй като при конфигуриране или инициализация се
променят всички стандартни осигурителни конфигурации, в това число и „10. Чужди
граждани”, а потребителски създадените конфигурации не се променят . Също така
чужденци, за които се изплащат здравни осигуровки, ще са в осигурителна
конфигурация „10. Чужди граждани”, а тези без здравни осигуровки ще са в новата
„Чужди граждани без ЗО”.
В екран Трудов договор, в поле Данни за заплата се избира новата Осигурителна
Конфигурация: „Чужди граждани без ЗО”:

В екран „Суми“ няма да има удръжка за Лична вноска ЗО:

В пълен фиш и в Декларация 1 няма да има проценти и суми за здравно осигуряване:

Не препоръчваме използване на вариант с въвеждане на максимален осигурителен
доход в екран Осигурителни данни, секция „Други осигурителни доходи“ в поле „ЗО
доход“. Този случай се използва за работещи пенсионери, които декларират като друг
ЗО доход пенсията си. При този вариант, ще се генерират два записа за Декларация 1,
единият с частта за ДОО дохода и втори - само с частта за здравно осигуряване.
Важна забележка: В случай, че нормативно се променят процентите на осигуровките, с
бутон Инициализация няма да се актуализират стойностите в потребителските
осигурителни конфигурации. Потребителят трябва ръчно да добави нов период и да
въведе съответните проценти в създадените от него конфигурации, какъвто е примера с
конфигурация „Чужди граждани без ЗО“.

В случай, че желаете процедурата да бъде извършена от консултант, имате възможност
да подадете заявка за услуга.

