№ 26-2629-1 ОТ 12.08.2008 Г.ОТНОСНО: ЛИЦЕТО ИМА ДОХОД 1900 ЛВ. ЗА МЕСЕЦ
ЮНИ 2007 Г., КАТО ОТ БРОЯ РАБОТНИ ДНИ - 22, 19 СА ОТРАБОТЕНИ. ЗА ПЪРВИЯ
ДЕН ОТ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТТА Е ИЗПЛАТЕНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 40, АЛ. 4 ОТ КСО. КАКЪВ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД Е
НЕОБХОДИМО ДА ПОСОЧИМ В ДЕКЛАРАЦИЯ-ОБРАЗЕЦ № 1?

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
№ 26-2629-1 от 12.08.2008 г.

ОТНОСНО: Лицето има доход 1900 лв. за месец юни 2007 г., като от броя
работни дни - 22, 19 са отработени. За първия ден от неработоспособността е
изплатено възнаграждение на основание чл. 40, ал. 4 от КСО. Какъв осигурителен
доход
е
необходимо
да
посочим
в
Декларация-образец
№
1?
Максималният месечен размер на осигурителния доход се определя ежегодно
със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2007 г. размерът
на максималния осигурителен доход е 1400 лв., а през 2008 г. е 2000 лв. В
осигурителното законодателство няма изрична разпоредба, която да урежда реда, по
който се сумират различните елементи на осигурителния доход до достигане на
максималния му размер. Поради това този ред е регламентиран с указания на НОИ.
Съгласно тези указания, когато през месеца работещите по едно
правоотношение са получили при един осигурител трудово възнаграждение, суми от
средства за социални разходи и парично обезщетение за временна
неработоспособност или за бременност и раждане, осигурителните вноски се дължат
върху сбора от осигурителните доходи по първите два елемента, като към него се
прибавя доходът, от който е изчислено паричното обезщетение. Сборът от така
получените доходи не може да бъде по-висок от максималния месечен осигурителен
доход.
Определянето на размерите на осигурителните доходи, върху които се
начисляват осигурителните вноски за работниците и служителите, се извършва
съобразно разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от КСО и чл. 1, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за
елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни
вноски.
Съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за работниците и
служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените или
начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко
от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен
размер на осигурителния доход.
Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по
основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили
всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, извън посочените в чл. 1, ал.

2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се
правят осигурителни вноски, се определя пропорционално на отработените дни и
дните по чл. 40, ал. 4 от КСО през месеца. В тези случаи минималният месечен
осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за
съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели
на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на
отработените дни и дните на платените отпуски, посочени в ал. 2, за които е изплатено
или начислено, но неизплатено възнаграждение.
Видно от посочените нормативни разпоредби е, че при определени условия
размерът на минималните осигурителни доходи могат да се намаляват
пропорционално - например в зависимост от отработените от осигурените лица дни. В
тези разпоредби не съществува нормативно основание за пропорционално намаление
на максималния осигурителен доход спрямо отработени от лицата дни. Поради това
дори и в случаите, в които осигурените лица не са изработили всички работни дни през
календарния месец и са получили възнаграждение, по-голямо от максималния
осигурителен доход, осигурителният доход е полученото възнаграждение, но не
повече от размера на максималния осигурителен доход.
В посочения от вас пример полученото от осигурения възнаграждение за 19-те
отработени дни плюс възнаграждението по чл. 40, ал. 4 от КСО е в размер 1900 лв.
Максималният осигурителен доход за 2007 г. е 1400 лв. Това ще бъде и размерът на
осигурителния доход, който ще се вземе предвид при начисляването на
осигурителните вноски. Доходът, от който е изчислено паричното обезщетение на
осигурения за дните от месеца, за които той е получил обезщетение за временна
неработоспособност, в този случай не се взема предвид.
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