
Изменения и допълнения на ПП КОРОНА2 

(Версия 1.97)

и модул НОИ (Версия 1.44)

от 29.01.2015г. 

ПП Корона2
Корекциите са във връзка с нормативните изменения, влизащи в сила от 01.01.2015г. и засягат само

лицата с код 16 (СИРВ). 
С направените изменения е коригирана схемата за подготовка на данни за Декларация 1 за лица с

код 16. От 01.01.2015, в ПП Корона 2 отпада схемата за предварително и окончателно подаване на данни
за тези лица. Данните се подават едновременно с останалите лица, като особеността е в изчисляване на
отработени часове и отработени дни. За тези лица отработените дни може да не съвпадат със заложените
в  календара  работни  дни  в  месеца  (дори  при  отработен  цялостен  график  и  липса  на  болнични).
Отработените часове се изчисляват на база на заложения график,  а дните са на база на изчислените
часове, разделени на договореното дневно работно време. 

За Колрона 2 се счита, че всички лица с код 16 стартират нов период на отчитане през 2015г. и няма
заварени, неприключени периоди, които са стартирали през 2014г. В доработката НЕ Е ЗАЛОЖЕНА СХЕМА
за компенсиране и натрупване на максималния осигурителен доход за периода.

За да се активира прилагането на схемата за подаване на данни за Декларация 1 за лица с код 16 е
необходимо:

Да  се  коригира  изчислителния  модел  с  валидност  от  01.01.2015г.  (Информация/Настройка  на
изчислителни модели). Корекцията се състои в това да се определят полета за СИРВ-бр.месеци,  СИРВ-
тек.месец,  СИРВ-  ЧИТ  от  тек.мес.  Тези  полета  се  избират  в  таблицата,  в  която  се  дефинира
изчислителния модел (разположена в горния десен ъгъл на прозореца).  За да се визуализират новите
настройки, трябва чрез F10 (избор на видими полета) да се изберат като видими полета.

Трябва да се преизчисли ведомостта след корекцията в настройки на изчислителни модели.

Модул НОИ2000
Коригирани са контроли във връзка с лица с код 16.
Коригирана е бланката за Декларация 6.
Отстранен е грешен контрол за лица с код 08.


