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Кратка инструкция за изготвяне и подаване на 

коригиращи декларации в информационна 

система (ИС) „Интрастат“ 

 

 

Изготвяне на коригираща декларация онлайн в Модул 
събиращ орган (МСО) 

            

Коригираща декларация можете да изготвите само, ако вече имате приета със 

статус „А“ месечна декларация. 

Изготвянето на коригираща декларация онлайн се извършва в раздела „Месеци“, 

както и при месечната. След като има приета месечна декларация, всяка промяна на 

редовете в нея се възприема от системата, като изготвяне на коригираща декларация.  

1. Създаване и подаване коригираща на подадена и приета месечна декларация 

(включително нулева), която е била изготвена онлайн 

Ако месечната декларация е изготвена онлайн в Модул събиращ орган (МСО) на ИС 

Интрастат и е приета със статус „А“, за да изготвите коригираща декларация за нея, 

щракнете „Месеци“ и изберете поток „Пристигания“ или „Изпращания“.  

При зареждане на  основния екран на раздела „Месеци“, в него се виждат всички 

създадени месеци за периода, който е зададен във филтъра за референтни периоди. 

Ако искате да виждате по ранни периоди, следва да промените параметрите на 

филтъра. 
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На края на реда изобразяващ месеца за който искате да направите коригираща 

декларация, щракнете бутона „Редактирай“. 

 

Отваря се декларацията с вече приетите редове. 

 

Ако месечната декларация е била нулева, на отворилия се екран, няма да има 

редове, но ще са налични бутоните необходими да започнете въвеждане на транзакции 

или да ги импортирате от файл. 

Ако е изтекъл 6 месечния период за извършване на корекции, месеца няма да се 

отвори за редакция и ще се изведе съобщение: „Изисква се удължаване на срока за 

корекция за този референтен период“. 
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В този случай следва да подадете в раздела „Подаване“  „Подаване на 

документи“ - Искане за удължаване срока за корекция“ и да изчакате то да бъде 

обработено. След това ще можете да отворите месеца за редакция и да изготвите 

коригиращата декларация. 

Възможните действия при изготвяне на коригираща декларация са: редакция на 

вече подаден ред; изтриване на вече подаден ред; дублиране на вече подаден или ново 

въведен ред; добавяне на нов ред. 

В края на всеки ред, в колона „Действие“ има три бутона, които са:  

 - „Редактирай“; 

 - „Изтрий“; 

- „Дублирай“. 

За да редактирате ред щракнете бутона „Редактирай“ , намиращ се в колоната 

„Действие“ в края на съответния ред. 
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Под съответния ред се отваря втори ред със същото съдържание и в него можете 

да променяте стойностите на желаните полета. 

 

 

След като направите желаната промяна щракнете бутона „Запази" за да запазите 

променения ред. 
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След запазването се вижда старото и новото съдържание на реда, изобразено като 

два съседни реда оцветени в различен цвят: 

 

 

За да изтриете ред щракнете бутона „Изтрий“ , намиращ се в колоната 

„Действие“ в края на съответния ред. 
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Реда става розов на цвят и изтриването се запазва автоматично, без използване 

на бутон за запазване. 

 

Ако щракнете зелената стрелка в края на изтрития ред, ще го възстановите от 

изтриването. 
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За да добавите нов ред щракнете бутона „Нова транзакция“ , намиращ се в реда с 

бутони под редовете на декларацията. 

 

Показва се нов ред за въвеждане, който попълвате и запазвате. 

 

С бутона „Дублирай“ в колоната „Действия“, намираща се в края на всеки ред, 

можете да дублирате даден ред, с цел да не го въвеждате повторно, когато имате да 

въвеждате повтарящи се редове.  

Новите редове, вместо да ги въвеждате ръчно, можете да ги импортирате от 

файл с транзакции (ако разполагате с такъв) по начина описан в точка 6.2.2. / стр. 

26 от ръководството / 

За по-голяма яснота при изготвяне коригиращи декларации е въведена цветова 

ориентация, която е дадена в долния ляв ъгъл на декларацията, както следва: 
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 - в зелено са добавени нови редове/транзакции; 

 - в розово са изтрити редове /транзакции; 

 - в жълто са редове/транзакции с данните след корекция; 

 - в тъмно жълто са редове/транзакции с данни преди корекцията. 

Когато приключите с корекциите, щракнете бутона „Затвори“. 

 

Ще се отвори екрана месеци. 

 

Ако все още не сте приключили окончателно с въвеждане на нови редове или 

корекция на вече подадени, можете да отворите декларацията отново, като щракнете 

бутона „Редактирай“ срещу съответния месец и след това повторите стъпките описани 

по-горе в тази точка. 

Ако окончателно сте приключили с въвеждането на корекции и сте затворили 

декларацията, следва да я подадете като щракнете раздела „Месеци“  „Пристигания“ 

или „Изпращания“. На този екран се виждат всички изготвени онлайн декларации 

(месечни или коригиращи в зависимост от периода зададен във филтъра „Референтен 
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период от“. В края на реда на месеца за който искате да подадете декларация, в 

колоната „Действие“, щракнете бутона „Подай декларация“. 

 

 

Започва проверка на декларацията и системата извежда съобщение 

„Декларацията се проверява. Моля изчакайте!“. 

 

 

След проверката системата извежда резултата от подаването. 

Когато декларацията е приета, тя е със статус „А“. Когато е отхвърлена, тя е със 

статус „С“. 

Щракнете бутона „Виж протоколи“ в края на реда, за да прегледате протокола или 

да го разпечатате. В него можете да видите и съобщенията за грешки, когато 

декларацията е отхвърлена. 

 

2. Създаване подаване коригираща на подадена и приета месечна декларация 

(включително нулева), която е била изготвена офлайн в МИО или друг софтуер 
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Ако месечната декларация е изготвена офлайн в Модул на Интрастат оператора 

(МИО) или с друг софтуер и е приета със статус „А“, за да изготвите коригираща 

декларация за нея, щракнете „Месеци“ и изберете поток „Пристигания“ или 

„Изпращания“.  

Ще се зареди основния екран на раздела „Месеци“, в него няма да виждате 

съответния месец, тъй като той не е бил изготвен в МСО на ИС Интрастат и 

следователно трябва да го създадете. 

Щракнете бутона „Нов месец“. 

 

В появилото се поле „Референтен период“ изберете референтния период, за който 

ще изготвяте коригиращата декларация. След това щракнете бутона „Създай месец от 

декларации“. 

 

Ще се появи предупредително съобщение. Щракнете „ОК“ . 
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Ще се заредят редовете обобщени от всички приети за дадения референтен 

период декларации (месечна и коригиращи, ако има приети такива). Ще се изведе 

съобщение: „Месецът е обновен успешно“. 

 

Ако месечната декларация е била нулева, на отворилия се екран, няма да има 

редове, но ще са налични бутоните необходими да започнете въвеждане на транзакции 

или да ги импортирате от файл. 

От този момент действията за изготвяне на коригираща декларация са същите, 

като описаните в точка 1. 

 

Изготвяне на коригиращи декларации офлайн в 
Модул на Интрастат оператора (МИО) 

 
Коригираща декларация в офлайн модула МИО може да се създаде само, ако в 

него съществува месечна декларация, за периода, за който искате да създадете 
коригираща декларация и за тази месечна декларация в МИО е зареден протокол от 
приемането в МСО със Статус „А“!  
 

Важно! След генериране и експортиране на месечната декларация и преди 
зареждането на протокола, можете да правите само редактиране на месечната си 
декларация. Ако направите редакции по месечната си декларация Вие отново ще 
генерирате месечна декларация. Редакция на месечна декларация се прави ако сте 
намерили грешки в нея преди да я подадете или ако сте я подали, но сте получили 
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Статус C, заредили сте такъв протокол (Статус C)  и трябва да отстраните 
грешките си. 

Можете да изготвяте коригираща декларация само след зареден протокол от 
приета месечна декларация със Статус „А“! 

От главното меню щракнете „Коригиращи декларации“  „Пристигания“ или 
„Изпращания“. 

 

На показалия се прозорец, изберете оператор и референтен период, след което 
щракнете бутона „Покажи“.  
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1.Създаване коригираща декларация след подадена месечна декларация 

След зареждане на декларацията по избрания критерий в екрана „Редактирай 

декларация“, можете да извършвате следните действия:  редактиране на съществуващ 

ред/редове, добавяне на нов ред/редове, изтриване на ред/редове. Бутоните и клавишните 

комбинации, както и начина на попълване на редовете са същите както при изготвяне на 

месечна декларация. След приключване на корекциите, запазете с бутона „Запази“. Можете да 

коригирате на етапи както при въвеждането на месечна декларация. Когато окончателно 

приключите с коригирането, експортирайте декларацията по вече описания начин. 

2.Създаване коригираща декларация след подадена нулева месечна декларация 

След зареждане на декларацията по избрания критерий в екрана „Редактирай 

декларация“, можете да извършвате добавяне на нов ред/редове и дублиране. Бутоните и 

клавишните комбинации, както и начина на попълване на редовете са същите както при 

изготвяне на месечна декларация. След приключване добавянето на редове, запазете с бутона 

„Запази“. Можете да въвеждате на етапи както при въвеждането на месечна декларация. Когато 

окончателно приключите, експортирайте декларацията по вече описания начин. 

Подаването на експортирания файл с коригиращата декларация се извършва в уеб 

приложението на НАП (онлайн модула МСО) или в компетентната ТД на магнитен носител (при 

наличие на техническа невъзможност). При получаване на протокола за подадената декларация 

е необходимо да го експортирате от МСО, ако подавате по Интернет или да изискате служителя 

от компетентната ТД, който приема декларацията Ви да експортира протокола на магнитния 

носител.  Експортираният протокол отново се зарежда по описания начин в т. 7. Зареждане 

на протоколи. 
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3.Създаване коригираща декларация след подадена коригираща декларация (2-
ра, 3-та,...,N-та коригираща декларация) 
  

Ако създавате повече от един път коригираща декларация за един и същи 
референтен период, задължително трябва да зареждате протоколите след всяка 
подадена декларация – месечна, първа коригираща, втора коригираща и т.н. След като 
протокола е зареден, изготвянето на втора коригираща се извършва по същия начин, 
както първата. 
 

Важно! Ако сте направили коригираща декларация онлайн, за нея, не можете 
да заредите протокол в МИО, нито да изготвяте повече коригиращи декларации в 
него, за този референтен период и поток. 

За подробна информация относно изготвяне и подаване на коригиращи 
декларации, вижте пълните ръководства публикувани на страницата на НАП. 

 

 

 


