
Изменения и допълнения на ПП КОРОНА2 

(Версия 1.104)

и модул НОИ (Версия 1.49)

от 03.02.2016г. 

Промени във връзка с новата НПОПДОО 
В ПП Корона2, в Данни за осигурителя са добавени полета за ТП на НОИ (код и наименование) и

възможност  за  избор  от  автоматично  попълнена  номенклатура.  Добавени  са  и  липсващите  полета  на
Длъжностно лице (презиме и населено място), свързани с подаване на данни по наредбата. При качествено
попълване  на  данните  ще  е  възможно  приложенията  да  се  тестват  чрез  сайта  на  НОИ  още  при
попълването им в ПП Корона2.

В номенклатура Населени места е добавено номенклатурно поле Община. Полето е необходимо
при подготовка на приложения 9,10,11.

При печат на приложения към болнични листове и при изпращането им към модул НОИ2000 е
променена схемата за определяне на типа информация (До 2014г., От 2015г., От 2016г.). За болнични с
дата на издаване до 31.12.2014г. типът е До 2014г., за тези с дата на издаване от 01.01.2015г. И с дата на
входиране до 31.12.2015г. -  типът е От 2015г.,  за тези с дата на издаване от 01.01.2015г. И с дата на
входиране от 01.01.2016г. -  типът е От 2016г.

В модул НОИ2000 автоматично е попълнена номенклатура  ТП на НОИ. Коригирани са контролите
на данните за 2016г., като са изключени отпадналите изисквания за кодове на приложения. 

Промени във връзка с промените в НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г.
При попълване на Д1, за данни след 31.12.2015 (от 01.01.2016) не се поставя код 21 за лица, които

са осигурени на максимален доход при друг работодател. Данните се подготвят с кода, който е посочен в
номенклатурата за вид осигурен. За лицата с код 12 и 13, които също са осигурени на друго място до
максималния осигурителен доход, от 2016г. не се попълват данни за Д1.

Подготовка на Д6 за ведомости от 01.01.2016 за вид плащане ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ се прилага
схемата на преместване на датата на плащане към последен ден от месеца както е за вид плащане Данък
по чл.42 ....
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