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ПРОГРАМА ЗА ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: 

ХОНОРАРИ 

 

ПРОГРАМА ЗА ЕДНОДНЕВНО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ  

ЗА ПП ОМЕКС 2000 ХОНОРАРИ 

23.06.2021 г. (сряда) - от 09.30 ч. до 12.30 ч. 

 

 

Обучението е предназначено за всички клиенти, които желаят да използват 

пълния капацитет на Омекс 2000 и да се запознаят с новостите на продукта.  
 

ПРОГРАМА: 

9.00 ч. – 10.45 ч. – Граждански договор. Начисляване и изплащане на суми по 

граждански договор.  

 

1. Суми по граждански договор: 

- особености и видове плащания; 

- изплащане на суми. 

2. Особености при начисляване: 

- периоди на начисляване;  

- определяне на осигурителен доход за период; 

3. Изплащане на суми по граждански договор:    

-   периоди на изплащане; 

-   видове основания за плащане; 

-  данъчно облагане при изплащане на граждански договор. 

 

10.45 ч. – 11.00 ч. – Кафе пауза 

 

 

11.00 ч. – 12.00 ч. – Видове осигурителни случаи при изплащане на 

граждански договори 

1. Видове осигурителни конфигурации. Особени случаи.  

-  определяне на осигурителен доход; Нормативно признати разходи;  
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- особености при начисляване на суми при свободни професии и доходи под 

1 МРЗ; 

-  деклариране на доходи; редуциране на осигурителен доход;  

2. Изплащане на суми по проекти. 

3. Настройки на селекции по видове плащания. 

4. Настройка на осчетоводяване и особености при генериране на платежни 

нареждания. Задаване на периоди на изплащане. 

 

 

Генериране на Декларация 1 и Декларация 6. Особености 

5. Генериране на Декларация 1.  

6. Особености при генериране на Декларация 6. Видове плащания, дати на 

изплащане по Декларация 6. 

7. Деклариране на данък по чл. 43; Декларация 55; Срокове на подаване по 

плащания. 

8. Видове изходни документи: 

- Сметка за изплатени суми; 

- Служебна бележка; 

- Обобщени годишни бележки за НАП; 

Справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ – формат, данни, срокове, корекции. 

 

12.00 ч. – 12.30 ч. – Дискусия, отговори на въпроси. 

 
 

Забележка: 

* Тип на обучението: Групово (4 – 6 души); 

* Дата на провеждане: 23.06.2021 г. (сряда);  

* Цена за обучаващ се служител – 80 лв. без ДДС. 

Ако проявявате интерес и желаете да се запишете, моля обадете се на някой от нашите 

телефони: 032 622565, 032 622573, или ни пишете на office@advance.bg.  

 


