
 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: 

 

ГОДИШНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДДФЛ 2019 

И НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ В ПП ОМЕКС2000 

 

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. – Годишно преизчисляване на ДДФЛ  

✓ Избор на период – Данъчни години; 

✓ Подготовка на данните на служителите за справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ 

✓ Отразяване на доходи от други източници в ПП Омекс 2000 Заплати; 

✓ Служебни бележки ДДФЛ – нови образци на документи. Нов механизъм за издаване и 

предоставяне на образците, действащ от 01.01.2019 г. Особености при попълването им от 

платеца на доходите. 

✓ Данъчни облекчения – ред и условия на прилагането им. 

✓ Трудоустрояване и трудови правоотношения; 

✓ Квоти за лица с трайни увреждания; 

✓ Задължения на работодателя ЗХУ. Освобождаване от квоти. 

 
 

10.45 ч. – 11.00 ч. – Кафе пауза 

 

11.00 ч. – 12.00 ч. – Реализация на нормативните промени в ПП Омекс 2000 

✓ Нови функционалности в ПП Омекс2000; 

✓ Допълнителни менюта и настройки; 

✓ Образци на документи. 

 

Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ в модул ПП Омекс 2000 Хонорари. 
 

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

 
 

Забележка: 

* Тип на обучението: Групово (6 – 10 души); 

* Дата на провеждане: 06.12.2019 г. (петък); 09.12.2019 г. (понеделник); 10.12.2019 

(вторник); 11.12.2019 г. (сряда); 12.12.2019 г. (четвъртък); 13.12.2019 г. (петък). 

* Цена за обучаващ се служител – 78 лв. с вкл. 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.  
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