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Ваучери за храна за минал месец 

С § 1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр.18 

от 04.03.2022 г.) от 01.01.2022 г. ваучерите за храна са в необлагаем размер до 200 лв. 

месечно на наето лице. Това е отразено с версия 4.3.0 на Омекс®2000. 

В настоящата инструкция са описани варианти, за доначисляване на суми или 

сторниране на осигурителни вноски за начислени и раздадени ваучери за храна (с 

характер „28.Социална програма–ваучери“ над 80 лв.) за минал период (януари и 

февруари), когато Законът за държавния бюджет не беше приет. 

I.Доначисляване на суми, в случай на изплатени ваучери за минал период (януари или 

февруари) до 80 лв. месечно 

I .1. В случай, че са раздавани ваучери за минали месеци и ще се доначисляват суми за 

тези месеци до 200 лв. месечно, те се задават в отделно разплащателно перо "Ваучери 

минал период-необлагаеми" с характер "31. Социална програма без осигурителни 

вноски", необлагаемо, еднократно:  
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Съответно в меню „Настройка“ – „Удръжки“ се създава ново разплащателно перо със 

вход -%  от начислението “Ваучери минал период-необлагаеми”:  

 

Пример: На служителите са начислени ваучери за храна в м.01 и 02.2022г. по 80 лв.  

Работодателят е взел решение да доначисли за тези месеци суми до 200 лв. В меню 

„Начисления и удръжки“ се добавя перото „Ваучери минал период-необлагаеми" със 

стойност 240 лв. , а  в Удръжки перото за Ваучери минал период-необлагаеми. 
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I .2. В случай, че сумата за доначисляване  за месец 01 и 02.2022 г. превишава 200 лв. 

месечно, за надвишението се задава друго разплащателно перо "Ваучери минал 

период-облагаеми" с характер "27. Социална програма", еднократно, като 

задължително се включва в суматор „ФРЗ“ със знак + 

Ако ваучерите са облагаеми по ЗКПО: 

 

Ако ваучерите са облагаеми по ЗДДФЛ: 
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Съответно в меню „Настройка“ – „Удръжки“ се създава ново разплащателно перо със 

вход -%  от начислението „Ваучери минал период облагаеми“:  



 

5 
 

 

 

Пример: На служителите са начислени ваучери за храна в м.01 и 02.2022г. по 80 лв. 

Работодателят е взел решение да доначисли за тези месеци суми до 220 лв. месечно. 

В меню „Начисления и удръжки“ се добавя перото „Ваучери минал период-облагаеми" 

със стойност 40 лв. за двата месеца и в Удръжки перото за Ваучери минал период-

облагаеми. 
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Забележка: В случай, че потребителят желае, начисленията и удръжките за минал 

период да са  в отделни пера за всеки месец, е необходимо да създадат  отделни пера 

за всеки от месеците, с описаните настройки.  

Разплащателните пера могат да се добавят и групово в случай, че сумите за доплащане 

са еднакви за всички служители. Това се извършва от меню „Обработка“ – „Групови 

операции“ – „Персонални пера“ – действие „Добавяне“. 

II. Сторниране на осигурителни вноски и данък, в случай на изплатени ваучери за 

минал период (януари или февруари) над 80 лв. месечно. 

II .1. Ваучери по ЗКПО  

За сторниране на  осигурителни вноски за раздадени ваучери над 80 лв., се извършват 

Промени за минал месец.   

В данните на служителите в меню „Промени минал месец“,  в поле „Допълнителна сума“  

се попълва надвишението над 80 лв. за конкретния месец, като на тип промяна се 

избира „Допълнителна сума – соц.програма ЗКПО“, Процент на индексиране -100, 

схема за прехвърляне 11. 

Пример: На служител са начислени ваучери за храна през м.01.2022 г. на стойност 100 

лв.  Превишението  е в размер на 20 лв. 

 

След извършване на промените (индивидуално или групово), в меню Начисления и 

удръжки ще бъдат създадени пера със сумата на надвишението и разлики в 

осигуровките.  
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За да се компенсира сумата по перо „Разл.ФРЗ м.хх“, е необходимо да се добави ново 

перо със следните настройки:  
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Крайният резултат в меню „Суми“ ще е: 

 

При изготвяне на Д1 и Д6 за текущ месец, ще се изготви декларация за съответния месец 

(в тестовия пример м.01.2022 г.) с осигурителни вноски в намаление. 

II .2. Ваучери по ЗДДФЛ  

За сторниране на осигурителни вноски и данък за раздадени ваучери над 80 лв., се 

извършват Промени за минал месец.  В данните на служителите в меню „Промени минал 

месец“,  в поле „Допълнителна сума“  се попълва надвишението над 80 лв. за 

конкретния месец, като на тип промяна се избира „Допълнителна сума – 

соц.програма ЗДДФЛ“, Процент на индексиране -100, схема за прехвърляне 11. 

Пример: На служител са начислени ваучери за храна през м.01.2022 г. на стойност 100 

лв.  облагаеми по ЗДДФЛ. Превишението  е в размер на 20 лв. 
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След извършване на промените (индивидуално или групово), в меню Начисления и 

удръжки ще бъдат създадени пера за сумата на превишението и разликите в 

осигуровките. За да се компенсира сумата  по перо „Разл.ФРЗ м.хх“  и  да се намали 

облагаеми доход в текущ месец е необходимо да се добави ново перо със следните 

настройки:  
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Крайният резултат в меню „Суми“ ще е: 
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При изготвяне на Д1 и Д6 за текущ месец, ще се изготви декларация за съответния месец 

(в тестовия пример м.01.2022 г.) с осигурителни вноски в намаление. 

Забележка: Промени минал месец, могат да се извършват както индивидуално, така и 

групово от меню „Обработка“ – „Промени минал месец“.  

Ако промяната се отнася за повече от един месец, операцията се повтаря, като на 

„Период начало“ и „Период край“ и на месец в секция „Параметри на промяната“, се 

избира следващия месец за разпределение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай, че желаете процедурата да бъде извършена от консултант, имате възможност 

да подадете заявка за услуга. 


