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УКАЗАНИЕ ЗА АВАНСОВО ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА 

ДЕЦА В ОНЛАЙН СИСТЕМА „OMEGATIM LIVE“ м.10.2022 г. 

 
Съгласно приетите по-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания с § 18, 

т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г (обн. ДВ. бр. 50 от 05.07.2022 г.) , е необходимо да изпълните следното указание: 

 

1. От меню НОМЕНКЛАТУРИ –> ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА въведете следната таблицата: 
 

 

 

 

2. От ЛИЧНИ ДАННИ въведете информация за брой деца, съгласно декларираните пред 

работодателя данни от страна на работниците/служителите: 
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2.1 В КАДРОВА ИНФОРМАЦИЯ отбележете, дали работника/служителя ще ползва данъчни 

облекчения за деца за текущата година: 

 

 
 

Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на съответното данъчно 
облекчение чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че: 

• за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 

22в и 22г от ЗДДФЛ; 

• другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва 

авансово намалението за съответната данъчна година; 

• работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател; 

Повече информация относно данъчните облекчения за 2022 г. може да прочетете ТУК 

 

3. От меню НОМЕНКЛАТУРИ –> РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ПЕРА –> УДРЪЖКИ създайте ново 

разплащателното перо, което трябва да е ТИП – 111 (Авансово облекчение за деца) 

 

 

 

https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/godishen-danak-varhu-dohdite/Danuchni_oblekchenia_za-deca-za-2022/vuprosi--i-otgovori-za-roditeli-za-danuchnite-oblekchenia


                                                                                       

 
    ОМЕГА-ТИМ БЪЛГАРИЯ                                                                  София, ул. Опълченска №76    0700 11 250 

www.omegatim.com                omega@omegatim.com

   

4. Авансово приспадане на ДОД се извършва, след като са въведени всички данни на 

служителите за месец ОКТОМВРИ 2022. В случай, че след създаване на база за годишен ДОД са 
направени промени в счетоводна информация, задължително изпълнете точки от 4.1 до 4.2 

4.1 От бутон Годишен ДОД изберете Допълнителни функции 

4.2 Създаване на база за годишен ДОД 

 

ПЕРИОД И ДОХОД: 

o от 07.2022 до 10.2022 - ЦЕЛИЯ ДОХОД; 

 

5. Попълване сумите във фишовете на служители 

5.1 от бутон ГОДИШЕН ДОД изберете ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ и Авансово облекчение 

за деца: 
 

 
 

 

5.2 Попълнете периода, както и новото разплащателно перо създадено в т.3 и натиснете ОК 

 

 

 


