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Самоосигурен с положен личен труд  
 
 
Код 12 за вид осигурен за лицата по § 1. т. 26, б. „и” от допълнителните разпоредба 
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица: 
Когато съдружник /управител/ е получил доход за полагане на личен труд в 
дружеството и подлежи на осигуряване в качеството си на съдружник, декларация 
обр. № 1 се подава чрез дружеството, като в т. 12 Код за вид осигурен се попълва 
12. 

 
1. За лице, което се самоосигурява и получава доход за положен личен труд в 

СЪЩОТО дружество: 
 

В екран „Трудови договори“ се добавя нов ред в сектор „Данни за заплата“.  Попълват 
се следните данни: 
 

 „Нач. период“ – въвежда се 
начална дата. 

 „Длъжност“ – избира се 
длъжност. 

 „Щат“ – Избира се „Извън 
щата“. 

 „Бройка“ – „1“. 

 „Осиг. конф.“ – Избира се 
осигурителна конфигурация  
„7. Самоосиг. пенсия“ или  
„8. Самоосиг. без тр.з.“, в 
зависимост от избрания вид 
осигуряване. 

 „Код НОИ“ – Избира се код  
„12. Самоосигуряващ се“. 

 „Код ЗОК“ – Избира се код 
„35. Самоосигуряващ се“. 

 

 
 

В меню „Настройка“ -> Разплащателни пера -> Начисления се създава ново 
разплащателно перо с параметри:  

 „Вид“ - Потребителско;  

 „Вход“ – „13. Сума“;  

 „Атрибути“ - Облагаемо с ДДФЛ, Влиза във фишове;  

 „Характер“ – „0. Без обобщаващ характер“. 
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В данните на лицето в екран „Начисления и удръжки“ -> Начисления се добавя 
новосъздаденото перо и се попълва съответната сума: 
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В Декларация образец 1 за лицето ще се попълнят автоматично данни с вид осигурен 
„12“,  осигурителен доход,  облагаем доход и удържан данък. 

 

2. Лице, което се самоосигурява и получава доход за положен личен труд в ДРУГО 
дружество, трябва да бъде подавано с код за вид осигурен „90“. 
 

В екран „Трудови договори“ се добавя нов ред в сектор „Данни за заплата“.  Попълват 
се следните данни: 
 

 „Нач. период“ – въвежда се 
начална дата. 

 „Длъжност“ – избира се 
длъжност. 

 „Щат“ – Избира се „Извън 
щата“. 

 „Бройка“ – „1“. 

 „Осиг. конф.“ – Избира се 
осигурителна конфигурация „34. 
Осигурени код 90 – 2010 г.“. 

 „Код НОИ“ – Задава се код „43. 
ЗДДФЛ &1, т.6, „И“ #90“. 

 „Код ЗОК“ – Задава се код „31. 
Извънтруд. правоот.“. 



 

 

В данните на лицето в екран „Начисления/Удръжки“ -> Начисления се добавя 
новосъздаденото перо и се попълва съответната сума. 

 

В Декларация образец № 1 за лицето ще се попълнят автоматично данни с вид 
осигурен „90“, за облагаем доход и удържан данък. 

 

3. За лица работещи в чужбина и осигурени с код 90, за да има възможност за извършване 
на годишно преизчисление и доходите им да отиват в справка по чл.73, л.6 в код 101, е 
необходимо на вид осигурен по НОИ да бъде избран код  – „52. Осигурени в чужб. #190“.  

 

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

 


