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1. Уведомление по чл.62, ал.5 от КТ
Промените в Наредба №5 ... са публикувани в ДВ бр.17 от 26.02.2021г и са в сила от 01.03.2021г.
В Уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ е добавено ново поле №17 “Основание за прекратяване на трудовия договор“.
В тази връзка в програмата е добавена нова номенклатура с тези основания – членове от КТ и други закони.
При издаване на документ Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение в полето „На основание“ посредством бутона за избор с трите точки се извежда таблицата „Кодекс на труда“. Тук е добавена нова колона „Код за НОИ“ където отново посредством бутона за избор с трите точки се извежда таблицата „Основания трудови договори“ с новата номенклатура.
Важно е да отбележим, че при актуализацията програмата автоматично попълва полето „Код за НОИ“ за част от записите в таблицата „Кодекс на труда“, за които намира съответствие. За останалите полето трябва да се попълни от потребителя. 
Програмата не разрешава записване на Заповедта ако полето „Код за НОИ“ не е попълнено.
Следващата колона „Код за НОИ Д1“ в таблицата „Кодекс на труда“  е за съответното поле в Декларация Обр.1 „Код за прекратяване на осигуряването“, което се използваше до 31.12.2020г.
Променен е и формата на файла за подаване на Уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ, съгласно публикуваната спецификация на сайта на НАП. 
	
2. Неплатен отпуск по чл.160, ал.1 КТ
Съгласно измененията в § 4а. от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ДВ бр.14 от 17.02.2021) неплатеният отпуск по чл.160, ал.1 от КТ до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов и осигурителен стаж.

3. Декларация Обр.1 на СОЛ
Коригирана е грешка при формирането на Декларация Обр.1 за самоосигуряващите се лица, за които се попълваше клетка 12.3 с поредния номер на икономическата дейност.

