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Моля не обновявайте инсталацията на Омекс® 2000 ако сте с изтекъл
абонамент или текущата Ви версия не е активирана. В случай, че направите
това, работата Ви с продукта ще е невъзможна.

Промени и новости във версия 4.1.5
(31.01.2020 г.)
 Модул Заплати - добавена е Справка по чл.73, ал.6 за изплатени доходи по трудови
правоотношения. Подробна информация за необходимите действия по изготвяне на
справката може да намерите в инструкция „Изготвяне на справка по чл.73, ал.6„ на
сайта на ОмегаСофт. Инструкцията може да бъде намерена и
в папка
®
Omeks2000\bin\Documentation на инсталацията на Омекс 2000.
 Модул Хонорари - добавена е Справка по чл.73, ал.1 за изплатени доходи по
извънтрудови правоотношения. Подробна информация за необходимите действия по
изготвяне на справката може да намерите в инструкция „Изготвяне на справка по
чл.73, ал.1„ на сайта на ОмегаСофт. Инструкцията може да бъде намерена и в папка
Omeks2000\bin\Documentation на инсталацията на Омекс®2000.
 Болнични – в случаи на втори болничен или последващ без прекъсване след първият,
който е започнал непосредствено след Самоотлъчка или Неплатен без трудов стаж, в
приложение 9, в т.1 се посочва че лицето не е осигурено и в т.8 се посочва, че
осигуряването е прекъснато.
Пример: Служител работи по 5-дневна работна седмица. В самоотлъчка е на
02.01.2020 г. Представя болничен лист от 03.01.2020 г. до 06.01.2020 г. След него
представя втори болничен (продължение) от 07.01.2020 г. до 10.01.2020 г. В този
случай в Приложение 9, и за двата болнични листа в т.8 ще е отбелязано прекъсване на
осигуряването на 02.01.2020 г.
 Модул Заплати – във връзка със случаи на отхвърляне на записи за Декларация 1 и
според изисквания на НАП и НОИ, калкулираният минимален осигурителен доход при
СИРВ над 1 месец според чл.1, ал.10 от НЕВДОВ е не по-малък от стандартния
месечен минимален осигурителен доход. Промяната се прилага от версия от 4.1.5 и
месец от януари 2020 г. нататък.
 Документи - Добавен е образец на Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за
2020 г. След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.1.5 и стартиране на програмата, се
отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък на новите и обновени
документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи → Разархивиране на
образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.1.5 с наименование
NEWTEMPLATES_415.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията
Omeks2000.
Припомняме, че образецът на служебната бележка за доходи по трудови правоотношения по
чл.45, ал.1 е един, както за напуснали/напускащи служители, така и за работещи към
31.12.
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 Документи - Добавена е Статистическа форма за 2020 г. В нея са отразени следните
промени:


В стандартни селекции 23.Трудов договор, 25. Жени, 27. Мъже и 35. Трудово
правоотношение сa добавени като условия осигурителни конфигурации със следните
номера: "Балетисти/балерини" (№40), "Член 114а" (№50), Военни/полицаи " (№9),
Съдебна система " (№15), Прокурори " (№16), Разузнавателни служби " (№17),
Следователи " (№18), РИК/ОИК/СИК " (№37), “Морски лица3 к.”((№28), “Морски лица2
к.” (№29), “Морски лица1 к”. (№30), “Морски лица3 к. С ПКБ” (№31), “Морски лица2 к.
С ПКБ” (№32), „Морски лица1 к. С ПКБ” (№33);



Стандартна селекция 24. "Втори трудов договор“ е преименувана на "Допълнителен
договор по чл.111“;
В поле код 5300 трябва да се подават суми и бройки за лица по втори трудов договор, но
само ако първият им трудов договор е при друг работодател. Затова в стандартна
селекция 24. Допълнителен договор по чл.111 е добавено условие, и "Щат="Изв.-2
ТД”;
В стандартна селекция 28." Без трудови взаимоотношения" е добавено условие и "НАП
код = “43.ЗДДФЛ§1, т.26“И” #90;
Коригирани са формулите за пресмятане на кодове 6100 и 6200 - включват се и лицата с
избран щат – „Замества“ и „Извън Щат“;
Добавена възможност за избор дали да се пресмятат суми или не, в раздел III, „Справка
за наетите лица в бюджетните предприятия и предприятията, в които има
наети по условията на ЗНЗ и/или педагогически персонал“. За целта след генериране
на статистическата форма от Омекс®2000, в страница "Сметки" под заглавния ред е
добавена клетка-чекбокс „Пресмятане на сумите от код 6100-6200“. При маркиране,
в кодове 6100, 6101, 6200, 6211, 6212 и 6220 ще се пресметнат стойности. Ако чекбоксът
не е маркиран, в посочените кодове се подават нулеви стойности.
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Добавена възможност да се подават суми от модул Хонорари в Раздел III, в кодове 5400
и 5500 в статистическата форма. След генериране на статистическата форма от модул
Заплати, в страница "Сметки" са открити 2 нови реда, в които се нанасят ръчно
изплатените суми и осигурителните вноски за сметка на осигурителя за съответния
месец от модул Хонорари.

След което в съответното тримесечие в кодове 5400 и 5500 ще се визуализират въведените
суми от модул Хонорари. Въведените ръчно суми не се запазват (записват) на сървъра. Ако
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потребителят желае да ги запази, трябва сам да се погрижи да съхрани променения файл в
съответната папка на сървър-машината.
Важни забележки:
1.При нови бази създадени с версия 4.1.5 тези промени са направени автоматично. За създадени
бази с предходни версии, за отразяване на изброените промени е необходимо от меню
„Обработка“ – „Селекции“ – „Стандартни“, от бутон „Инструменти“ да бъде извършено
„Прегенериране на стандартни селекции“.
2.За правилното отразяване на бройките и сумите на служителите работещите по втори трудов
договор по чл.111, е необходимо на поле Щат (в Данни за заплата) да бъде избрано "Изв.- 2
ТД."
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