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Промяна на напускане на служител в минал месец 

Инструкцията е предназначена за случаи, в които в минал месец служител е 

напуснал по техническа грешка или е сгрешена датата му на напускане. 

 

Вариант I – служителят е напуснал в минал месец по техническа грешка. 

Пример: Служител е напуснал в минал месец на 20.01.2019 г. погрешка. За минал месец 

трябва да се доплати заплата и да се подадат дни в осигуряване в Декларация 1.   

1.В меню „Настройка”  „Разплащателни пера”  „Отсъствия” се създава ново 

разплащателно перо със следните параметри (фиг.1): 

Тип: „Потребителско” 

Вход:  „16. Брой дни” 

Зависимост: „5. Процент от брутната заплата” 

Стойност: 100% 

Атрибути: „Облагане с ДДФЛ”; „В База за ЗО” 

Характер: „19. Разлика ФРЗ” 

 

 
(фиг.1) 

 

Перото задължително се добавя в суматор ФРЗ със знак +. 
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2. Служителя се намира в напусналите служители. От меню „Основни данни“ се маха отметката 

на дата на напускане, за да се върне в работещите (активни) служители.  

3. В меню „Трудови документи“ се изтрива заповедта за напускане (ако има такава). 

4. В меню „Суми за минали месеци” ред 21. Прекъсване на ТС №1 се нулира (фиг.2): 

 

(фиг.2) 

5. В меню „Начисления и удръжки“ се добавят съответните пера в „Начисления“ или се избира 

схема, ако има зададена такава с необходимите пера (фиг.3) 

 

(фиг.3) 

6. В меню  „Отсъствия”  „Стари” се въвежда (фиг.4):  

Тип: Избира се създаденото в точка 1 отсъствие; 

От дата – До дата: Периодът за който на служителя трябва да се доплати брутна 

заплата; 

Нач. месец: Избира се месецът, за който се отнася промяната; 

Замества: „Неплатени дни”‘ 
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(фиг.4) 

7. В меню „Суми“ на служителя ще бъде начислена брутна заплата за минал месец за съответните 

дни (фиг.5). 

 

(фиг.5) 

8. При изготвяне на Декларация 1 и Декларация 6, автоматично ще се създадат декларации за 

месеците с извършени промени. 

 

Забележка: В случаите, в които в месеца на промяната има присъствени дни, изчисленията 

се извършват на база  от ред 4. „База платен отпуск“, в меню „Суми за минали месеци“. В 

случаите, в които в месеца на промяната няма отработени дни в екран „Суми за минали 

месеци”, за изчисленията се налага попълване на ръка на ред 15. „Брутна заплата пълен 

месец“. 
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Вариант II – служителят е напуснал в минал месец, но е сгрешена датата му на 

напускане. Има по-малко дни в осигуряване. 

Пример: Служител е напуснал в минал месец на 20.01.2019 г., но е трябвало да напусне 

от 22.01.2019 г. За минал месец трябва да се доплати заплата и да се подадат дни в 

осигуряване в Декларация 1.   

1.В меню „Настройка”  „Разплащателни пера”  „Отсъствия” се създава ново 

разплащателно перо със следните параметри (фиг.6): 

 

Тип: „Потребителско” 

Вход:  „16. Брой дни” 

Зависимост: „5. Процент от брутната заплата” 

Стойност: 100% 

Атрибути: „Облагане с ДДФЛ”; „В База за ЗО” 

Характер: „19. Разлика ФРЗ” 

 

 

(фиг.6) 

Перото задължително се добавя в суматор ФРЗ със знак +. 
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2. Служителя се намира в напусналите служители. От меню „Основни данни“ се променя датата 

та на напускане с коректната дата.   

3. Ако служителя има активна заповед за прекратяване, и в нея се променя датата „считано от“ 

с коректната дата на напускане. 

4. В меню „Суми за минали месеци” ред 21. Прекъсване на ТС №1 се променя според 

съответната дата на напускане (фиг.7) 

В посоченият пример ред 21. Прекъсване на ТС №1 се коригира от 20-31, на 22.31, 

където 22 е първия ден, от който лицето не се осигурява, а 31 е последният ден на 

месеца (в примера месец януари). 

 

(фиг.7) 

5. В меню „Начисления и удръжки“ се добавят съответните пера в „Начисления“ или се избира 

схема, ако има зададена такава с необходимите пера (фиг.8) 

 

(фиг.8) 
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6. В меню  „Отсъствия”  „Стари” се въвежда (фиг.9):  

 

Тип: Избира се създаденото в точка 1 отсъствие; 

От дата – До дата: Периодът за който на служителя трябва да се доплати брутна заплата; 

Нач. месец: Избира се месецът, за който се отнася промяната; 

Замества: „Неплатени дни”‘ 

 

 В посочения пример, на служителя трябва да се доплати за още един ден в осигуряване – 

21.01.2019г. 

 

(фиг.9) 

7. В меню „Суми“ на служителя ще бъде начислена заплата за минал месец за съответните дни 

–  в примера за 1 ден (фиг.10). 

 

(фиг.10) 

8. При изготвяне на Декларация 1 и Декларация 6, автоматично ще се създадат декларации за 

месеците с извършени промени. 
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Вариант III– служителят е напуснал в минал месец, но е сгрешена датата на 

напускане. Има повече дни в осигуряване. 

Пример: Служител е напуснал в минал месец на 20.01.2019 г., но е трябвало да напусне от 

17.01.2019 г. За минал месец трябва да се сторнира заплата и да се подадат в намаление на 

дни в осигуряване в Декларация 1.   

1. В меню „Настройка”  „Разплащателни пера”  „Отсъствия” се създава (ако няма) ново 

разплащателно перо със следните параметри (фиг.11): 

 

(фиг.11) 

2.  Служителя се намира в напусналите служители. 

3. В меню  „Отсъствия”  „Стари” се въвежда (фиг.12):  

Тип: Избира се отсъствието описано в т.1 от Вариант III; 

От дата – До дата: Периодът за който на служителя трябва да се сторнира брутна заплата; 

Нач. месец: Посочва се месецът, за който се отнася промяната; 

Замества: „Отработени дни”‘ 

 

 В посочения пример, на служителя трябва да се сторнират 2 дни в осигуряване: 17 и 

18.01.2019г. 
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(фиг.12) 

4. В меню „Суми“, ще бъде сторнирана брутна заплата за минал месец за съответните дни (в 

примера за 2 дни). 

 

5. При изготвяне на Декларация 1 и Декларация 6, автоматично ще се създадат декларации за 

месеците с извършени промени. 

 

 

 

 

 

 

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

да подадете заявка за услуга.  


