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Изготвяне на справка за изплатени доходи по трудови правоотношения 

по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ 

Справката предоставя информация за реално изплатените през годината облагаеми 

доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък 

и задължителни осигурителни вноски. Справката се подава от всяко предприятие, което 

през 2022 г. е било работодател (основен или допълнителен) на лица по трудови 

правоотношения, включително когато тези правоотношения са прекратени. В  

справката  се включва и информация, свързана с определянето на годишната данъчна 

основа и годишния данък по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ за лицата, на които към 31 

декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово 

правоотношение. Подаваната информация чрез справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ 

е идентична на информацията от служебните бележките, като освен информация за 

облагаемия доход и удържани през годината данък и задължителни осигурителни 

вноски, съдържа и информация за ползваните от физическите лица данъчни 

облекчения чрез работодателя, както през течение на годината, така и при годишното 

облагане на доходите от трудови правоотношения. 

 

I.Включване на служители в справката по чл.73, ал.6 

В меню „Осигурителни данни“ на служителя,  в поле „Включване на служителя в справка 

по чл.73, ал.6“ за всички служители е избрано „Включва се по подразб.“, като тази 

опция се избира автоматично и при назначаване на нов служител.  

 

ВАЖНО!  

В случай, че в базата данни има повече от един служител с едно и също ЕГН (случаи на 

клонирани, работещи по основен и допълнителен трудов договор и други), за всяко 

такова ЕГН потребителят изрично трябва да избере дали служителят ще се включи или 

не в справката, като избере една от следните опции: „Не се включва“ или  „Включва 

се“  за съответната данъчна година, т.е. такива служители не могат да останат с избрана 

опция „Включва се по подразб.“. 

https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_73
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_49
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_73
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 Внимание! Уверете се, че сте избрали данъчна 2022 г., преди избор на 

опция „Не се включва“ или  „Включва се“! 

 

В противен случай, при генериране на справката ще се изведе предупредително 

съобщение с изброени дублирани ЕГН-та, показано на долната фигура и файлът няма да 

бъде изготвен: 

 

 

Забележка: Проверката за дублирани ЕГН-та се прави за избраната селекция в цялата 

база данни, без значение от датата на назначаване и напускане и избраната данъчна 

година. 

В меню „Обработка“ – „Групови операции“ има възможност за групово задаване на 

статуса за справката по чл.73.  За целта в режим Заплати е добавен нов елемент 

"Статус за справка по чл.73". Изборът на стойности е аналогичен на стойностите в 

данни на служител, екран „Осигурителни данни“: Включва се по подразбиране; Не се 

включва;  Включва се; 
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При изпълнението на тази операция автоматично се определя текущата данъчна година, 

и избрания статус се задава за нея. 

За улеснение препоръчваме, преди генериране на справката по чл.73, ал.6 да се 

изготвят:  

 Списък „Дублирани ЕГН“ (меню „Документи“ – Списъци“ – „Невалидни данни“), тъй 

като в него се съдържа информация за звеното, типът (клонинг или оригинал), дата 

на назначаване и  дата на напускане на служителите с еднакви ЕГН. При избрана 

опция „Включва се“ на повече от един служител с едно и също ЕГН,  данните за това 

ЕГН в справката ще се сумират. 

“Списък дублирани ЕГН“ (меню „Обработка“ - „Справка по чл.73, ал.6 НАП“). Списъкът 

извежда детайлна информация за доходите на всички служители с едно и също ЕГН в 

базата, според избраната подредба, селекция и данъчна година.  Справката съдържа  

следните колони: Име на служителя, ЕГН, Звено, Статус за спр.73, Вид (код) доход , 

Булстат, Име на организацията, всички доходи за избраната данъчна година, 

включително въведените доходи от други източници  (Обл.доход, Вн.ДОО, Вн.ДЗПО, 

Вн.ЗО, Добр.вн., Уд.данък, Застр.живот, Дарения, Вн.за осиг.стаж, ОВ от чужбина, 

Ав.обл.деца). При генерирането на справката за всеки служител от селекцията се търси 

друг със същото ЕГН в базата (независимо дали влизат в избраната селекция или не, но 

все пак ограничени до достъпните за потребителя звена), и извежда и техните данни в 

същия формат като на основния служител. Ако един от записите на лицето е в звено 

което е забранено на текущия потребител, то същото няма да излезе в справката. За 

всеки служител първо се пресмятат доходите от текущият работодател за данъчната 

година и се извеждат в справката, след което се извеждат всички въведени доходи от 

други източници, пак за съответната данъчна година (ако има такива). 

Особености: 

 Ако даден служител има дарения които влизат в т.12 от служебната бележка в 

справката се визуализират на 2 реда, веднъж в реда с дохода и веднъж в реда 

който е записан в друг осигурителен доход. В този случай трябва да се вземе в 

предвид сумата само веднъж.  

 В справката осигуровките излизат общо когато има зададено перо за годишно 

преизчисление за ДДФЛ и разбити по фондове когато за лицето не е зададено 

перото за годишно преизчисление. 

 Препоръчваме справката да бъде извеждана във вътрешния редактор и след това 

изход в excel. 

С особено внимание трябва да се прегледат данните, преди да се избере опцията 

„Включва се“  или  „Не се включва“, за да се избегне дублиране на данни или липса на 

такива за служители, които фигурират в базата повече от веднъж!  
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Пример 1: Във фирма X, служител е клониран по средата на годината, т.е. в базата 

данни този служител фигурира два пъти – в активните служители и в напусналите 

служители. На този служител е извършено годишно преизчисление на ДДФЛ, като са 

пренесени данните от началото на годината до датата на клониране. В този 

случай, при изготвяне на Справката по чл.73, ал.6, на записа в Напусналите 

служители, трябва да се избере „Не се включва“, на активният запис с годишното 

преизчисление, трябва да се избере „Включва се“. 

Пример 2: Във фирма X, към 31.12 служител работи по основен и допълнителен 

трудов договор (при същия работодател – чл.110 от КТ), т.е. в базата данни този 

служител фигурира два пъти. На този служител е извършено годишно преизчисление 

на ДДФЛ по основния договор, като са нанесени данните от вторият трудов 

договор.  В този случай, при изготвяне на Справката по чл.73, ал.6, на записа по 

основен трудов договор, в който е извършено годишното преизчисление, трябва да 

се избере „Включва се “, на записа по втория трудов договор, да се избере  „Не се 

включва“. 

Пример 3: Във фирма X, служител е работил по основен трудов договор до месец 

март 2021 г. след което е напуснал. В м.09.2021 г., същият служител е назначен 

отново по допълнителен трудов договор по чл.111 от КТ (без да са пренесени 

данните от началото на годината до март 2021г).  Към 31.12 служителят фигурира 

два пъти в базата данни. На този служител не е извършено годишно преизчисление 

на ДДФЛ, тъй като фирма Х, не му е основен работодател към 31.12. В този случай, 

при изготвяне на Справката по чл.73, ал.6, и на двата записа (по основен трудов 

договор в напусналите служители и на записа по допълнителния трудов договор в 

активните служители) трябва да се избере „Включва се “.  

В справката по чл.73, ал.6  се записва, че Работодателят е основен към 31.12 на 

данъчната година,  ако на служителя е извършено годишно преизчисление на данъка, 

т.е. въведено е перо за годишно преизчисляване на ДДФЛ!  

 

II.  

III. Изготвяне на справка по чл.73, ал.6 

Справката се изготвя от меню „Обработка“ – „Справка по чл.73, ал.6 НАП“. 
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След избор на менюто, следва диалогов екран за подредба и селекция за служителите, 

за които ще се генерира справката.  

 

След натискане на бутон „Избери“, следва избор на вид справка: 
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След избор на вид справка и натискане на бутон „ОК“, следва екран с идентификационни 

данни за платеца на дохода, данъчна година и други: 

 

 Уверете се, че сте избрали правилната данъчна година! 

След попълване на данните и натискане на бутон „ОК“ се извършва обработка на 

информацията. В справката ще се запишат данни за всички служители от избраната 

селекция с избран статус „Включва се по подрзб.“ и „Включва се“, които имат 

изплатени доходи за избраната  данъчна година. 

Програмата извежда прозорец, в който да бъде зададено мястото за съхранение на 

файла:  
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След избор на място за съхранение, програмата извежда следното предупреждение: 

 

При натискане на бутон "Yes”, следва запис на файл по чл.73, ал.6 в посочената пътека, 

като в нея автоматично се създава папка „Spr73_година“. 

 

Файлът е в xml формат, с наименование: SPR73_6_БУЛСТАТ_ДАНЪЧНАГОДИНА.xml 

(пример: SPR73_6_831635482_2022.xml) 

III. Особени случаи 

В случаите на преобразуване, когато и правоприемникът и преобразуващото се 

дружество са изплатили доходи на физическо лице с един и същи код,  справката се 
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подава от правоприемника, а данните за изплатените доходи от преобразуващото се 

дружество се посочват на отделен ред, като в тези случаи се посочва и ЕИК на 

преобразуващото се предприятие.   

За да се отделят данните от преобразуваното предприятие на отделен ред е 

необходимо, доходът  да е  въведен  единствено като сума от друг източник по 

стария БУЛСТАТ в меню „Осигурителни данни“ на служителя.  

При изготвяне на справката от Омекс®2000, в екрана с данни по чл.73, е необходимо да 

се постави отметка на поле „Справката се подава от правоприемник на 

преобразуваното предприятие“.  Попълва се Булстат (ЕИК) на преобразуващото се 

предприятие и дата на преобразуването.  

 

 

IV. Преглед на файл по чл.73, ал.6 в Омекс®2000 

С цел проверка на данните преди подаване, изготвеният файл по чл.73, ал.6 може да 

бъде прегледан и експортиран в Excel. Това може да се извърши от меню „Обработка“ –

„Справка по чл.73, ал.6 НАП“ - „Преглед и обработка чл.73, ал.6“. 
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След избор на менюто от бутон „Зареждане“, се избира Справка по чл.73, ал. ал.6 и се 

посочва генерирания файл по чл.73, ал.6  

 

След отваряне на файла, на екран се визуализира информацията от xml файла по 

служители.  
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Под секция „Съдържание на файла“, се намират бутони „Детайли“ и „Имена колони“. 

 

При натискане на бутон „Детайли“, се извежда информация за доходите от основния 

работодател и за въведените суми от друг източник, за служителя върху който е 

позициониран курсора.  

 При натискане на бутон „Имена колони“ се извежда списък с описание на колоните от 

справката. 

 

Информацията може да бъде експортирана в Excel, от бутон .  

След натискане на бутон „Експорт“, се отваря прозорец за избор на място за запис на 

файла, който в последствие може да бъде отворен. 
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Записаният файл в excel, съдържа две страници: със и без детайлна информация. 

 

V. Проверка на справката по чл.73, ал.6 в програмата на НАП 

За проверка на валидност на данните преди подаването им в НАП е необходимо 

потребителят да си е инсталирал  „Програмен продукт (под Windows) за генериране на 

данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, 

ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.“ от сайта на НАП. 

 

 

https://nap.bg/document?id=18069
https://nap.bg/document?id=18069
https://nap.bg/document?id=18069
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VI. Ред за подаване на данни в електронен вид на Справката по чл. 73, ал. 
6 от ЗДДФЛ (утвърден от изпълнителния директор на НАП със Заповед 
№ З-ЦУ-2464/23.12.2022г. 

1. Справката се подава само по електронен път. 

2. Справката се подава само от 9 и 10-значни ЕИК. Не се допуска подаването на 
данни от 13-значни ЕИК.  

3. Справката се подава в срок до 28 февруари на годината, следваща годината на 
изплащането на доходите по трудови правоотношения. 

4. При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, 
задължените лица имат право да правят промени в тези данни по електронен път, в срок 
до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията. 

5. Основните (ключови) полета при подаването на данните, на база на които се 
откриват данните за корекция и заличаване, са: ЕИК на работодателя, подател на данните 
(ЕИК от Част I на справката), идентификатор на физическо лице, тип на идентификатор, 
работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година. 

6. При корекция/заличаване на данни трябва да има пълно съвпадение между 
данните, които следва да бъдат коригирани/заличени и коригиращите/заличаващите 
данни на следните полета от справката: ЕИК на работодателя, подател на данните, Тип 
идентификатор, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. номер от регистъра на НАП, работодател по основно 
трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година. 
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7. Основни данни, подавани от един и същ ЕИК на работодател с всяка следваща 
справка, за различни физически лица, се добавят (натрупват) към вече подадените с 
предходната/предходните справки.  

8. Не се допуска подаването в един файл на основни, коригиращи и/или заличаващи 
данни за едно и също физическо лице, подадени от един работодател.  

9. Не се допуска подаването в един файл на основни и коригиращи данни за едно и 
също физическо лице, подадени от един работодател.  

10. Не се допуска подаването в един файл на основни и заличаващи данни за едно и 
също физическо лице, подадени от един работодател.  

11. Не се допуска подаването в един файл на коригиращи и заличаващи данни за 
едно и също физическо лице, подадени от един работодател.  

12. Коригиращи данни за едно лице се подават само след подадени и приети 
основни данни за същото лице и работодател – подател на данните. 

13. След подадени и приети коригиращи данни за едно физическо лице и 
работодател, подател на данните, се подават само нови коригиращи или заличаващи 
данни. 

14. Когато са подадени данни от един работодател за едно лице, независимо от 
попълнените данни в Част II за лицето, корекцията/заличаването се прави за цялата Част II. 

15. Данните за изплатен код доход и работодател, изплатил дохода, се посочват на 
един ред за конкретното физическо лице в Част II. Например, ако са изплатени суми от един 
и същи работодател по трудови правоотношения с един и същи код, то те се посочват на 
един ред. Изключение са случаите, описани в т. 16. 

16. При попълнен код на дохода от 104 до 109, трябва задължително да са попълнени 
полета 2.1, 2.2 и 3. При попълнени полета, ЕИК от т. 2.1 трябва да е равен на ЕИК, който 
подава данните (т.е. ЕИК от поле 1). Поле 23 не е задължително за попълване. 

16. В случаите на преобразуване, справката се подава от правоприемника, като за 
изплатените доходи от преобразуващото се дружество се попълва колона 23 в Част ІІ за 
съответния код на доход. В случаите, в които и правоприемникът е изплатил такъв доход, в 
Част II за физическото лице, данните се декларират на два реда с един и същи код доход и 
попълнена колона 23 на единия ред. При подаване на коригиращи/заличаващи данни в 
тези случаи, корекцията/заличаването на данните се прави по ключовите полета, описани 
в т. II, 6, т.е. за цялата Част II. 

17. В случаите, в които данните се подават за 2023 г., поле 7а „Възстановена сума по 
§ 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г.“ не се попълва. 

 


