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ВАЖНО! Справка по чл.73, ал.6 ще може да се изготвя със следващата версия на 

Омекс®2000 (v.4.3.7), след реализиране на функционалност по обхващане и подаване на 

необлагаемите доходи от трудови правоотношения по кодове. 

 

Промени и новости във версия 4.3.6 

(12.01.2023 г.) 

 

 Годишно преизчисление на ДДФЛ за 2022 г. с отразяване на извършените през 2022г.  

авансовo ползвани данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. В тази връзка в 

меню „Осигурителни данни“, при добавяне на доходи от други източници е добавено 

ново поле „Облекчения за деца“. 

 

 
В това поле се въвеждат ползваните от лицето данъчни облекчения за деца при друг 

работодател. Полето е добавено като елементи за избор от меню „Документи“ – „Таблици“, 

секция „Данни за заплата“. 

 
В импорт „2.60. Доходи от други източници“ е добавено като последна колона поле за авансови 

облекчения за деца от други източници. Описание на импортите се съдържа в документ с 

наименование Импорт на данни в ОМЕКС 2000.pdf, намиращ се в папка 

Omeks2000\bin\Documentation на инсталацията на Омекс®2000. 
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 Документи – Добавени са образци на Сл.бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ 2022 г., 

Сл.бележка по чл. 45, ал.5 от ЗДДФЛ 2022 г., Сл.бележка по чл.35 от ЗДДФЛ 2022 г. (по 

чл.45,ал.7) и Статистическа форма за 2023 г. След обновяване на Омекс®2000 към версия 

4.3.6 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 4.3.6 с 

наименование NEWTEMPLATES_436.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на 

инсталацията Omeks2000. 

 Добавена възможност за авансово ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и 

деца с увреждане по чл. 22г месечно (§ 7 от ПЗР на Закон за прилагане на разпоредби на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на 

държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса за 2022 г., обн. в ДВ бр. бр. 104 от 30.12.2022 г.). 

 

„§ 7. (1) В срока по чл. 1 данъчните облекчения за 2023 г. по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за 

доходи от трудови правоотношения след прилагане на чл. 42, ал. 3 от същия закон със следните суми: 

1. за едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 500 лв.; 

2. за две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 1000 лв.; 

3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 1500 лв.; 

4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в размер на 1000 лв. 

(2) Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение по 

ал. 1 чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че: 

1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в и 22г от 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица; 

2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово 

намалението за съответната данъчна година; 

3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател. 

(3) Данъчното облекчение се ползва авансово по реда на ал. 1 до размера на сумата от месечната данъчна 

основа за доходи от трудово правоотношение на лицето, определена по реда на чл. 42, ал. 1 - 3 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица. 

(4) При прилагане на ал. 1 и за целите на чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се 

намалява и със съответните суми по ал. 1 при спазване на изискването на ал. 3.“ 

 

В тази връзка е добавен нов стандартен вход в удръжки "48. ДДФЛ - облекчение деца 

текущ месец". В случай, че има работници/служители които са избрали да се възползват от 

авансовото ползване на данъчно облекчение за деца, е необходимо в меню „Настройка“ – 

„Разплащателни пера“ – „Удръжки“, да се създаде ново стандартно перо със следните 

настройки: 
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Новосъздаденото разплащателно перо е необходимо да се добави в суматор „ДДФЛ общо“ 

от меню Настройка – Суматори, чрез поставяне на отметка. 

Разплащателното перо се добавя към удръжките на служителите, ползващи данъчни 

облекчения за деца и деца с увреждания. Въвежда се техният брой. Данъчното облекчение е 

максимално до размера на данъчната основа за месеца.  

 

Пример 1: От 01.01.2023 г. служител е избирал да се възползва от авансовото ползване на данъчно 

облекчение всеки месец по чл.22в за 2 деца. В параметър 1 на перото се въвежда стойност 2:  

 

 
 

Съответно в меню Суми, по удръжката на лицето ще се възстанови сума от 100 лв., тъй като 

данъчната му основа за месеца стига за пълния размер на облекчението за две деца месечно: 

 
 

Пример 2: От 01.01.2023 г. служител е избирал да се възползва от авансовото ползване на данъчно 

облекчение всеки месец по чл.22в за 2 деца. В параметър 1 на перото се въвежда стойност 2. В  
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меню „Суми“, по удръжката на лицето ще се възстанови сума от 94.84 лв., ограничена до 

данъчната основа за месеца: 

 

 
 

Удръжката се запазва след приключване на месеца.  Реално ползваното данъчно облекчение 

(т.е. редукцията на данъчната основа) се записва  в ред „93.Мес.данъчно облекчение деца“ в 

меню „Суми за минали месеци“ за месеца през който е ползвано. Ако има промяна в статуса 

- новородено дете или дете с увреждания това следва да се отрази, като се коригира 

съответния параметър.  

За последния месец от данъчната година сума по тази удръжка не се пресмята, тъй като се 

прилага годишно данъчно преизчисление на ДДФЛ. 

 

 Отразена е промяната в МРЗ от 01.01.2023 г. в размер на 780 лв. (приета с ПМС № 497 от 29 

декември 2022 г.,обн. в ДВ бр.1/3.1.2023 г.). За да се извърши актуализацията е необходимо в 

меню „Настройка“ – „Общи параметри“ да се натисне бутон „Инициализация“. 

ВАЖНО: Тъй като размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд  е 

обвързано  с минималната работна заплата (0,15 на сто от нея), е необходимо потребителят да 

прегледа перата за нощен труд и да промени ставката, ако е необходимо. Повече информация 

може да намерите в инструкция „Отчитане на нощен труд“. 

 

 Няма промяна в осигурителните параметри спрямо 2022 г.: 

 Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", 

"ОЗМ", "Безработица" и здравноосигурителната вноска;  

 Запазва се минималният осигурителен доход по основни икономически дейности и 

квалификационни групи професии; 

 Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за  самоосигуряващите се 

лица в размер 710 лв. 

 Запазва се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните 

земеделски стопани и тютюнопроизводители в размер на 710 лв.; 

Запазва се максималният месечен размер на осигурителния доход в размер 3400 лв.; 

 Запазват се вноските за фонд ТЗПБ; 

 Запазва се необлагаем размер на ваучерите за храна от 200 лв. месечно за наето лице. 

  

 НКПД 2011 - Отразени са промените в НКПД в сила от 01.01.2023 г. съгласно Заповед РД-

01-429 / 20.12.2022 г на МТСП. Промяната се състои в нови длъжностни наименования. За 

да се отразят промените е необходимо от меню „Настройка“ -> „Номенклатури“ -> 

„Професии по НКПД” чрез бутон <Изтриване на списъка> първо да се изтрие списъка. След 

това от бутон <Импорт> да се посочи и импортира файл NKPD2023_01 Import.txt, който се 

намира в BIN-директорията на инсталацията на Омекс®2000. 

https://www.omegasoft.bg/Novosti2023/PMS_497_MRZ_01_01_2023.pdf
https://www.omegasoft.bg/Novosti2023/PMS_497_MRZ_01_01_2023.pdf
https://www.omegasoft.bg/Documents/Instructions/Obshtodostupni/Praktical/Obshti/Otchitane_na_noshten_trud.pdf
https://www.omegasoft.bg/Novosti2023/Zapoved-nkpd-01-429_20.12.2022.pdf
https://www.omegasoft.bg/Novosti2023/Zapoved-nkpd-01-429_20.12.2022.pdf
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 Модул Заплати: Уеднаквено закръгляването на часовете в Декларация 1 и Приложение 9 за 

служители с длъжност със законоустановено работно време 7 часа и бройка 0.50.  

 

Пример: Служител с  7-часова длъжност и въведена бройка 0.50, ползва болничен за 3 дни за 

сметка на работодателя. В Декларация 1 поле 16 и в Приложение 9, т.9 ще се подаде 4 часа 

дневно работно време.  

 

 Модул Заплати - Прецизирано закръгляването на часовете извънреден труд при 

пресмятания „70.Часове над графика – сумарно отчитане“ и „79. Часове над графика-

сум. отчитане>=2015“ до 1 минута. Промяната е обвързана с версия 4.3.6  (calcver=436). 

 

Примери за закръгление: 

1. 1 приравнен нощен час е 8 / 7 ч. = 1.142857 ч. = 1.142857 * 60 мин. = 68.57142 мин. 

= закръглено 69.00 мин. = 69.00 / 60 ч. = 1.15 ч. 

2. От график се получава извънреден труд точно 1.14 ч. = 1.14 * 60 мин. = 68.40 мин. 

= закръглено 68.00 мин. = 68.00 / 60 ч.  = 1.13 ч. 

 Модул Хонорари – добавен е нов код за вид изплатен доход – „3061. Доходи от 

упражняване на свободна професия като адвокат“ за придобити доходи след 01.01.2023 

г. В случай, че ще се изплащат доходи на такива лица е необходимо, в  меню „Настройка“ – 

„Номенклатури“ в „Основания за плащане“ да се добави ново основание с този код, чрез 

бутон „Създаване“: 
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