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Карти за спорт 

Вариант I.  
Всички служители имат право на карта за спорт и работодателя я предоставя в натура (без да 

има парични отношения свързани с картата). 

При условие, че всички служители имат право да получат такава карта (като пластика, а не като 

пари) и нямат самоучастие в нея – тогава разходът е социален разход представен в натура от 

работодателя. Този вид разход попада в обхвата на чл. 204 от ЗКПО и се облага с данък върху 

разходите (данък социални разходи).  

В Омекс®2000 се създават  две нови разплащателни пера – едно за начисление и едно за 

удръжка.  

В меню „Разплащателни пера“ – „Начисления“ се създава ново разплащателно перо с 

параметри:  

 

 

Перото се добавя към суматор ФРЗ със знак +. 

Новосъздаденото перо се добавя в меню „Начисления/удръжки“ на служителите (индивидуално 

или чрез групова операция), като в поле „Параметър“ се въвежда стойността на картата. 
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В меню „Разплащателни пера“ – „Удръжки“ се създава ново разплащателно перо с параметри:  

 

На поле „Вход“ се избира създаденото в Начисления разплащателно перо. 

Новосъздаденото перо се добавя в меню  „Начисления/удръжки“ на служителите 

(индивидуално или чрез групова операция), като в поле „Параметър“ се въвежда стойност 100%. 

 

Вариант II.  
Всички служители имат право на карта за спорт, като разходите ще бъдат споделени между 

работодател и служител. Служителите заплащат част от стойността на картата. В този случай в 

Омекс®2000 се създават  три нови разплащателни пера – едно за начисление и две за удръжка.  

В меню „Разплащателни пера“ – „Начисления“ се създава ново разплащателно перо с 

параметри:  
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Перото се добавя към суматор ФРЗ със знак +. 

Перото се добавя в меню „Начисления/удръжки“ на служителите (индивидуално или чрез 

групова операция), като в поле „Параметър“ се въвежда стойността на картата за сметка на 

работодателя. 

В меню „Разплащателни пера“ – „Удръжки“ се създава първо разплащателно перо с параметри:  
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На поле „Вход“ се избира създаденото в Начисления разплащателно перо. 

Новосъздаденото перо се добавя в меню  „Начисления/удръжки“ на служителите 

(индивидуално или чрез групова операция), като в поле „Параметър“ се въвежда стойност 100%. 

В меню „Разплащателни пера“ – „Удръжки“ се създава второ  разплащателно перо с параметри: 

 

Новосъздаденото перо се добавя в меню  „Начисления/удръжки“ на служителите 

(индивидуално или чрез групова операция), като в поле „Параметър“ се въвежда стойността на 

картата за сметка на служителя. 
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Вариант III.  
Стойността на картата се поема изцяло от служителя. 

В този вариант в Омекс®2000, в меню „Разплащателни пера“ – „Удръжки“ се създава ново 

разплащателно перо със следните параметри: 

 

 

Перото се добавя в меню „Начисления/удръжки“ на служителите (индивидуално или чрез 

групова операция), като в поле „Параметър“ се въвежда стойността на картата. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


