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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 446 от 23 декем
ври 2014 г. за изменение и допълне
ние на Наредбата за изискванията
за етикетиране и предоставяне на
стандартна информация за продукти,
свързани с енергопотреблението, по
отношение на консумацията на енер
гия и на други ресурси, приета с Пос
тановление № 140 на Министерския
съвет от 2011 г.
 Постановление № 450 от 29 декем
ври 2014 г. за одобряване на допъл
нителни разходи по централния бю
джет за 2014 г. във връзка с плащане
на корекция по вноската на Република
България в общия бюджет на Европейския съюз
 Постановление № 451 от 30 декем
ври 2014 г. за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърдени
те разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на

закритото Министерство на инвестиционното проектиране за 2014 г.
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 Постановление № 452 от 30 декем
ври 2014 г. за одобряване на допълни
телни средства по бюджета на Ми
нистерството на здравеопазването
за 2014 г.
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Министерство
на финансите
2

 Правилник за изменение и допълне
ние на Правилника за прилагане на
Закона за данък върху добавената
стойност
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Министерство
на земеделието и храните
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 от 2008 г. за усло
вията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструк
туриране“ от Програмата за разви
тие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти,
свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други
ресурси, приета с Постановление № 140 на
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 41 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г.,
бр. 43 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се създава т. 11:
„11. Делегиран регламент (ЕС) № 65/2014
на Комисията от 1 октомври 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на енергийното етикетиране на битови фурни
и абсорбатори (ОВ, L 29/1, 31.01.2014 г.).“
§ 2. Раздел Х „Етикетиране и предоставяне
на стандартна информация за битови електрически фурни“ се отменя.
§ 3. В § 1а от допълнителните разпоредби
т. 9 се изменя така:
„9. Директива 2002/40/ЕС, която се прилага
до 1 януари 2015 г.“
§ 4. Приложение № 8 към чл. 29 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9158

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
централния бюджет за 2014 г. във връзка с
плащане на корекция по вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по централния бюджет за 2014 г. в размер до
50 200 000 лв. за обезпечаване на недостиг
по дължима корекция за 2014 г. по вноската
на Република България в общия бюджет на
Европейския съюз.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на икономии в разходите по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 43, ал. 1
от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
30 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9166

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
закритото Министерство на инвестиционното
проектиране за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
закритото Министерство на инвестиционното
проектиране за 2014 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Пол и т и ка в облас т та на подобря ва нет о на
инвестиционния процес чрез развитие на
устройственото планиране, усъвършенстване
на информационните системи на кадастъра
и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване
качеството на превантивния и текущ контрол
и прилагане на европейските стандарти“,
бюджетна програма „Инвестиционно проектиране, устройствено планиране, финансиране
и контрол“ с 460 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Пол и т и ка в облас т та на подобря ва нет о на
инвестиционния процес чрез развитие на
устройственото планиране, усъвършенстване
на информационните системи на кадастъра
и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване
качеството на превантивния и текущ контрол
и прилагане на европейските стандарти“,
бюджетна програма „Нормативно регулиране
и контрол на инвестиционния процес в строителството“ с 460 000 лв.
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Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на закритото Министерство на инвестиционното проектиране за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
23 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

9167

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452
ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни средства
в размер 5 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
за предоставяне на трансфер по бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
възстановяване на сумите, които Националната здравноосигурителна каса е заплатила за
доставените количества ваксини за задължителни имунизации и реимунизации в периода
1 януари 2014 г. – 1 април 2014 г., съгласно
§ 13, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
23 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9168

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16
от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм., бр. 100
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 10
и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 48, ал. 4 думите „централния
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 2. В чл. 49, ал. 1, т. 3 думите „чл. 166,
ал. 8“ се заменят с „чл. 167, ал. 3“.
§ 3. В чл. 72, ал. 2 и 5 думите „чл. 152“ се
заменят с „чл. 154“.
§ 4. В чл. 73 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В
облагаемия оборот на лицата, регистрирани
по чл. 97б от закона, не се включва оборотът
от доставки на далекосъобщителни услуги,
услуги за радио- и телевизионно излъчване
или услуги, извършвани по електронен път, с
получатели данъчно незадължени лица, които
са установени или имат постоянен адрес, или
обичайно пребивават в страната.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Лице, регистрирано на основание чл. 97б
от закона, не се счита за регистрирано на основание чл. 97а от закона и обратното.“
§ 5. В чл. 74 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 след думите „по чл. 97а“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 97б“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите на регистрация по чл. 97б
от закона заявлението по ал. 1 се подава до
териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите – София.“
§ 6. В глава четиринадесета се създава
чл. 77а:
„Процедура за прекратяване на регистрация
(дерегистрация) на данъчно задължено лице,
регистрирано на основание чл. 97б от закона, в
случаите, когато същото се регистрира в друга
държава членка за прилагане на режим извън
Съюза или режим в Съюза
Чл. 77а. (1) Когато данъчно задължено
лице, регистрирано на основание чл. 97б от
закона, се регистрира в друга държава членка
за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза за дерегистрация по чл. 107, т. 5
от закона, в 14-дневен срок от настъпване на
съответното обстоятелство подава заявление
по образец – приложение № 8, в териториалната дирекция на Националната агенция за
приходите – София.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

(2) Заявлението по ал. 1 трябва да съдържа
основанието за дерегистрация. Към заявлението
се прилагат документи, посочени в чл. 77, ал. 2.
(3) В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка
на основанието за дерегистрация.
(4) В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който
извършва или мотивирано отказва да извърши
дерегистрацията.
(5) В случаите по ал. 1 за дата на дерегистрацията се смята датата на регистрация на
лицето в друга държава членка за прилагане
на режим извън Съюза или режим в Съюза.“
§ 7. В чл. 78, ал. 1, в основния текст думите
„и чл. 152“ се заменят с „, чл. 154 и чл. 156“.
§ 8. В чл. 79, ал. 2 се създава т. 6:
„6. извършени от лице, регистрирано на
основание чл. 97б от закона, доставки с място
на изпълнение на територията на страната,
различни от доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път,
с получатели данъчно незадължени лица, които
са установени или имат постоянен адрес, или
обичайно пребивават в страната; във фактурата/
известието като основание за неначисляване на
данък се вписва „чл. 113, ал. 9 ЗДДС“.“
§ 9. В глава шестнадесета заглавието на
раздел ІІІ „Доставки на услуги, извършвани
по електронен път от лица, неустановени в
Европейския съюз“ се изменя така: „Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и
телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно
незадължени лица.“
§ 10. Заглавието и чл. 95 се изменят така:
„Документи във връзка с регистрация и дерегистрация за прилагане на режим извън Съюза или
режим в Съюза
Чл. 95. (1) Заявлението за регистрация за
прилагане на режим извън Съюза по чл. 154,
ал. 2 от закона и заявлението за актуализация
по чл. 154, ал. 8 от закона се подават по образец – приложение № 16.
(2) Заявлението за прекратяване на регистрация за прилагане на режим извън Съюза
по чл. 155, ал. 2 от закона се подава по образец – приложение № 17.
(3) Заявлението за регистрация за прилагане
на режим в Съюза по чл. 156, ал. 2 от закона
и заявлението за актуализация по чл. 156,
ал. 8 от закона се подават по образец – приложение № 18.
(4) Заявлението за прекратяване на регистрация за прилагане на режим в Съюза по чл. 157,
ал. 2 от закона се подава по образец – приложение № 30.“
§ 11. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. Структурираният формат на предоставяната по електронен път информация
по чл. 159г, ал. 2 от закона се утвърждава със
заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
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§ 12. Член 97 се изменя така:
„Деклариране и корекции на подадени
справка-декларации
Чл. 97. (1) Справка-декларацията по чл. 159б,
ал. 4 от закона за прилагане на режим извън
Съюза или на режим в Съюза за всеки данъчен
период се изготвя и подава от регистрирано на
основание чл. 154 или чл. 156 от закона лице
по реда на чл. 119.
(2) След изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на
държавата членка по идентификация в случаите
по чл. 159ж, ал. 5 от закона се изготвя и подава
справка-декларация за прилагане на режим
извън Съюза или на режим в Съюза, съответно
корекции в подадена справка-декларация се
извършват по реда на чл. 119. В справка-дек
ларацията се посочват само доставки с място
на изпълнение на територията на страната.
Справка-декларация не се подава за период,
през който не са извършвани доставки с място
на изпълнение на територията на страната.
(3) Надвнесен данък в резултат на корекция
на справка-декларация по ал. 2 се прихваща
или възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 13. В чл. 102, ал. 2 думите „централния
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 14. В чл. 103, ал. 2, т. 2 думите „централния
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 15. В чл. 113 се създава ал. 18:
„(18) Лицата, регистрирани на основание
чл. 97б от закона, отразяват в дневника за
продажбите данъчните документи и отчетите,
издадени във връзка с извършените доставки
на услуги по чл. 21, ал. 6 от закона с място
на изпълнение на територията на страната. В
дневника за продажби тези лица отразяват и
издадените фактури и известията към тях за
извършени доставки с място на изпълнение на
територията на страната, различни от тези по
чл. 21, ал. 6 от закона, като попълват колони
от 1 до 9 включително.“
§ 16. В чл. 115, ал. 1 думите „декларация за
доставки на услуги, извършвани по електронен
път по чл. 157, ал. 2 от закона“ се заменят с
„когато е регистрирано по глава осемнадесета
от закона, справка-декларация по чл. 159б,
ал. 4 от закона“.
§ 17. Член 119 се изменя така:
„Справка-декларация за прилагане на режим извън
Съюза или на режим в Съюза
Чл. 119. (1) Регистрирано на основание
чл. 154 от закона лице за прилагане на режим
извън Съюза подава справка-декларация по
чл. 159б, ал. 4 от закона по образец – приложение № 31.
(2) Регистрирано на основание чл. 156 от
закона лице за прилагане на режим в Съюза
подава справка-декларация по чл. 159б, ал. 4
от закона по образец – приложение № 32.
(3) Данните за справка-декларацията по
ал. 1 или по ал. 2 се попълват въз основа на
обобщените данни от електронния регистър
по чл. 120, ал. 3 от закона.
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(4) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим извън Съюза,
което извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно
излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж,
ал. 5 от закона подава справка-декларация по
образец – приложение № 33.
(5) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на
страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път, с място на изпълнение
на територията на страната, в случаите по
чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справкадекларация по образец – приложение № 34.
(6) Справка-декларацията по ал. 4 и 5 се
подава до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.
(7) В справка-декларацията по ал. 4 и 5
се посочват идентификационният номер на
лицето за целите на прилагане на съответния
режим, приложимата данъчна ставка, общият
размер на данъчните основи на извършените
доставки, за които се прилага режимът и за
които данъкът върху добавената стойност по
съответната ставка е станал изискуем, общият
размер на дължимия данък по съответната
ставка и общият размер на дължимия данък
за страната ни като държава членка по потребление за съответния данъчен период.
(8) Лице, регистрирано в друга държава
членка за прилагане на режим в Съюза, което има един или повече постоянни обекти
на територията на други държави членки,
в справка-дек лараци ята по ал. 5 посочва
също идентификационните номера за целите на ДДС, издадени от държавите членки,
където се намира всеки от обектите, и информацията по ал. 7 за извършените от тези
постоянни обекти през съответния данъчен
период доставки с място на изпълнение на
територията на страната, за които данъкът
върху добавената стойност по приложимата
ставка е станал изискуем.
(9) Стойностите по ал. 7 и 8 се посочват
в евро. За доставки в други валути се използва обменният курс в последния ден от
данъчния период, като се прилага обменният
курс, публикуван от Европейската централна
банка за този ден, или ако няма публикуван такъв за този ден, то публикуваният на
следващия ден.“
§ 18. В приложение № 1 към чл. 74, ал. 1
в раздел Б: „Правото (задължението) си за
регистрация по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:“
след думите „Чл. 97а ЗДДС – задължителна
регистрация за данъчно задължени лица по
чл. 3, 5 и 6 ЗДДС“ се създава нов ред:
„ Чл. 97б ЗДДС – задължителна регистрация за всяко данъчно задължено лице, което
не е установено на територията на страната
и извършва доставки на далекосъобщителни
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен
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път, с получатели данъчно незадължени лица,
които са установени или имат постоянен
адрес, или обичайно пребивават в страната.“
§ 19. В приложение № 2 към чл. 61, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В подколона „заведен по сметка №“ на
колона 2 „Актив по смисъла на Закона за
счетоводството/получена услуга“ след думите
„заведен по сметка №“ се добавя знакът„*“.
2. В забележката, накрая на приложението,
на нов ред се добавя изречението:
„*Колоната се попълва от лица, задължени
да водят счетоводна отчетност по Закона за
счетоводството.“
§ 20. В приложение № 3 към чл. 61, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. В подколона „заведен по сметка №“ на
колона 3 „Актив по смисъла на Закона за счетоводството“ след думите „заведен по сметка
№“ се добавя знакът „*“.
2. В забележката, накрая на приложението,
на нов ред се добавя изречението:
„*Колоната се попълва от лица, задължени
да водят счетоводна отчетност по Закона за
счетоводството.“
§ 21. В приложение № 7 към чл. 60, ал. 5
се правят следните изменения и допълнения:
1. В подколона „заведен по сметка №“ на
колона 2 „Стоки и услуги“ след думите „заведен
по сметка №“ се добавя знакът „*“.
2. В забележката, накрая на приложението,
на нов ред се добавя ново изречение:
„*Колоната се попълва от лица, задължени
да водят счетоводна отчетност по Закона за
счетоводството.“
§ 22. В приложение № 8 към чл. 77, ал. 1
в раздел Б „Правото (задължението) си за
прекратяване на регистрацията по Закона за
данък върху добавената стойност реализирам
на основание:“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. След думите „Чл. 107, т. 4, буква „г“
ЗДДС – задъл жителна дерегистрация при
прекратяване на неперсонифицираното лице
или осигурителната каса“ се създава нов ред:
„ Чл. 107, т. 5 ЗДДС – задължителна дерегистрация при регистрация в друга държава
членка за прилагане на режим извън Съюза
или на режим в Съюза – за лице, регистрирано
на основание чл. 97б.“
2. В текста „Чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане на съответното
основание за задължителна регистрация – за
лице, регистрирано на основание чл. 96, 97,
чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1“ след числото
„97“ се поставя запетая и се добавя „97б“.
§ 23. В приложение № 9 към чл. 77, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В подколона „заведен по сметка №“ на
колона 2 „Активи“ след думите „заведен по
сметка №“ се добавя знакът „*“.
2. В колона 3 думите „Пазарна цена“ се
заменят с „Данъчна основа“.
3. В забележката, накрая на приложението,
се добавя ново изречение:
„*Колоната се попълва от лица, задължени
да водят счетоводна отчетност по Закона за
счетоводството.“
§ 24. Приложение № 16 към чл. 119, ал. 1
се изменя така:
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„Приложение № 16
към чл. 95, ал. 1
Входящ номер/дата:
ТД на НАП:
Попълва се от приходната администрация.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ
УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ
ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим извън
Съюза
Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Идентификационен номер за целите на данъчна
регистрация
Държава, в която данъчно задълженото лице е
установено по седалище и адрес на управление
Наименование/име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Контакти
Адрес
……………………………………................................................................................................................................................…..
Телефон ………………….................................…. Електронен адрес ……………...............................................…………….
Интернет страница ………………………………............................................................................................................…….
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
…………………………………………………………..............................................................................................................................
Упълномощено лице, подаващо заявлението
………………………………………………………..............................................................................................................................…
Банкова сметка
IBAN/OBAN
BIC
Титуляр на банковата сметка
Предходни регистрации за прилагане на специалните режими*
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице вече е било регистрирано за прилагане на този специален
режим в Република България или в друга държава – членка на ЕС, или е било регистрирано за прилагане на
специалния режим за далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, приложим за данъчно задължени лица, установени на територията на Европейския
съюз, посочете идентификационните номера за целите на ДДС, които е използвало.
Държава – членка на ЕС, издала
идентификационния номер за целите
на ДДС

Идентификационен номер за целите на ДДС

*Информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди подаване
на заявлението.

Дата на започване на прилагането на специалния режим извън Съюза
Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено лице доставки, за
които специалният режим би бил приложим?
Да 
Не 
Ако да, посочете датата на първата доставка: ………………….
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Промяна на държава членка по идентификация
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим
извън Съюза, но желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република България, посочете идентификационния номер за целите на ДДС, под който лицето е регистрирано в другата държава – членка на ЕС.
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим извън Съюза в Република България,
то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава – членка на ЕС, като я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от десетия ден на месеца, следващ датата, от която желае
да направи промяната.
Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС

Идентификационен номер за целите на ДДС

Декларация
 Декларирам, че посоченото по-горе лице не е регистрирано за целите на ДДС в държава – членка
на Европейския съюз, освен за целите на прилагане на режим извън Съюза в случаите на промяна на
държавата членка по идентификация по избор на лицето.
Приложения
Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

Декларация
 Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за
неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:“

§ 25. Приложение № 17 към чл. 119, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 17
към чл. 95, ал. 2
Входящ номер/дата:
ТД на НАП
Попълва се от приходната администрация.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ
УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ
ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза
Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС
Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено
по седалище и адрес на управление
Наименование/име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Контакти
Адрес
……………………………………................................................................................................................................................…..
Телефон ………………….................................…. Електронен адрес ……………...............................................…………….
Интернет страница ………………………………............................................................................................................…….
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
…………………………………………………………..............................................................................................................................
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Упълномощено лице, подаващо заявлението
………………………………………………………..............................................................................................................................…
Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим извън
Съюза се реализира на основание:
чл. 155, ал. 1, т. 1 ЗДДС – регистрираното лице вече не извършва далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по
електронен път
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: …………………………..
чл. 155, ал. 1, т. 2 ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по
чл. 154, ал. 1 ЗДДС
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: ……………….........……
В случаите, когато регистрираното лице не отговаря на условията по чл. 154, ал. 1
ЗДДС поради това, че се е установило по седалище и адрес на управление или по
постоянен обект на територията на държава – членка на ЕС, посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от държавата членка, в която
лицето е установено по седалище и адрес на управление или по постоянен обект:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ……………………………………..
Идентификационен номер за целите на ДДС: …………………………………...............................…..
чл. 155, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага специалния
режим извън Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния режим: .............................................................................................………………
чл. 155, ал. 10 ЗДДС – регистрираното лице желае да се регистрира за прилагане на
специалния режим в друга държава – членка на Европейския съюз
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния режим в Република България: ................................................…………………….
чл. 159з ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл. 154, ал. 1
ЗДДС и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в Съюза поради
това, че отговаря на условията на чл. 156, ал. 1 от същия закон
Посочете датата на настъпване на промяната на съответното обстоятелство:
…………....................................................................................................................................................…
Друга причина:
Приложения
Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

Декларация
 Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за
неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:“

§ 26. Приложение № 18 към чл. 96, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 18
към чл. 95, ал. 3

Входящ номер/дата:
ТД на НАП:
попълва се от приходната администрация
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ
УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ
ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза
Данни за данъчно задълженото лице
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Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/Служебен номер
от регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Държава, в която данъчно задълженото лице е
установено по седалище и адрес на управление
или когато не е установено по седалище и адрес на управление в Европейски съюз (ЕС), е
установено по постоянен обект
Държава, в която данъчно задълженото лице е
установено по седалище и адрес на управление,
когато същата не е държава – членка на ЕС
Контакти
Адрес
Улица .........……………………..…. Номер ……………………..…. Етаж ……………………..…. Апартамент ……………………..….
Град ……………………..….……………………..….……………………..…. Пощенски код ……………. Пощенска кутия …………….
Община ……………………………......................……………………..…. Област/Регион ……………………..….……………………………
Държава …................................................…………………………
Телефон

Електронен адрес

Интернет страница ...........................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
…………………………………………………………………………..….……………………..….……………………..….……………………..….....………………
Банкова сметка
IBAN
BIC
Титуляр на банковата сметка
Постоянни обекти в други държави – членки на ЕС*
Идентификационен номер за целите
на ДДС
Търговско име на постоянния обект
Адрес
Улица .........……………………..…. Номер ……………………..…. Етаж ……………………..…. Апартамент ……………………..….
Град ……………………..….……………………..….……………………..…. Пощенски код ……………. Пощенска кутия …………….
Община ……………………………......................……………………..…. Област/Регион ……………………..….……………………………
Държава …................................................…………………………
*информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект
Идентификация в други държави – членки на ЕС*
Ако друга държава – членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен номер за целите
на ДДС като неустановено на територията на тази държава членка данъчно задължено лице, посочете
всички такива идентификационни номера.
Държава от ЕС, издала идентификационния
номер за целите на ДДС

Идентификационен номер за целите на ДДС

*информацията се попълва поотделно за всяка държава – членка на ЕС, в която лицето има идентификация
Предходни регистрации за прилагане на специалните режими*
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице вече е било регистрирано за прилагане на режим в Съюза в
Република България или в друга държава – членка на ЕС, или е било регистрирано за прилагане на специалния
режим за далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по
електронен път, приложим за данъчно задължени лица, неустановени на територията на Европейския съюз,
посочете идентификационните номера за целите на ДДС, които е използвало лицето.
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БРОЙ 1

Идентификационен номер за целите на ДДС

*информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди подаване
на заявлението
Дата на започване на прилагането на специалния режим в Съюза
Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено лице доставки, за
които специалният режим би бил приложим?
Да  Не 
Ако да, посочете датата на първата доставка: .............................................................................…………………….
Промяна на държава членка по идентификация
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за прилагане на
режима в Съюза и:
– е преместило мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на Република България, или
– няма установяване по седалище или адрес на управление на територията на ЕС и е преместило постоянния
си обект от територията на друга държава членка на територията на Република България, или
– няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има установеност по
постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава
членка и след като са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава членка, желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република
България
посочете идентификационния номер за целите на ДДС, под който лицето е регистрирано в другата държава – членка на ЕС.
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим в Съюза в Република България, то
трябва да прекрати регистрацията си в другата държава – членка на ЕС, като я уведоми не по-късно от
десетия ден на месеца, следващ датата на настъпване на промяната.
Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС

Идентификационен номер за целите на ДДС

Приложения
Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

Декларация
Долуподписаният _____________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация
е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата:

Подпис:

“

§ 27. Създава се приложение № 30 към чл. 95, ал. 4:

„Приложение № 30
към чл. 95, ал. 4
Входящ номер/дата:
ТД на НАП:
попълва се от приходната администрация
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ
УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ
ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза
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Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/Служебен номер
от регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Държава, в която данъчно задълженото лице е
установено по седалище и адрес на управление,
когато същата не е държава – членка на Европейския съюз (ЕС)
Контакти
Адрес
Улица .........……………………..…. Номер ……………………..…. Етаж ……………………..…. Апартамент ……………………..….
Град ……………………..….……………………..….……………………..…. Пощенски код ……………. Пощенска кутия …………….
Община ……………………………......................……………………..…. Област/Регион ……………………..….……………………………
Държава …................................................…………………………
Телефон ....................................................... Електронен адрес ...........................................................................
Интернет страница ...........................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
…………………………………………………………………………..….……………………..….……………………..….……………………..….....………………
Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза
реализирам на основание:
чл. 157, ал. 1, т. 1 ЗДДС – регистрираното лице вече не извършва далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги,
извършвани по електронен път
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: ……………………
чл. 157, ал. 1, т. 2 ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията
по чл. 156, ал. 1 ЗДДС
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство:……………………
В случаите, когато регистрираното лице не отговаря на условията по чл. 156,
ал. 1 ЗДДС поради това, че се е установило по седалище и адрес на управление
на територията на ЕС, посочете идентификационния номер за целите на
ДДС, предоставен от държавата членка, в която лицето е установено по
седалище и адрес на управление:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: …………………………………
Идентификационен номер за целите на ДДС: ……………………………………..................
чл. 157, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага режима
в Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустановите
прилагането на специалния режим: ……………..........................................................…..
чл. 157, ал. 10 ЗДДС – регистрираното лице не е установено по седалище и
адрес на управление на територията на ЕС, но има повече от един постоянен обект на територията на ЕС и желае да се регистрира за прилагане на
специалния режим в друга държава членка, на територията на която има
постоянен обект
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови
прилагането на специалния режим в Република България: ...................……………..
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от
другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: …………………………………
Идентификационен номер за целите на ДДС: ………………….................…………………..
чл. 157, ал. 11 ЗДДС – регистрираното лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, е преместило постоянния си обект от територията на страната на територията на друга
държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим
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в другата държава членка или регистрираното лице, което е установено по
постоянен обект на територията на страната, е установило по седалище
и адрес на управление на територията на друга държава членка и желае да
се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка
Посочете датата на настъпване на промяната: ……………………..................……….
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от
другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ………….....………
Идентификационен номер за целите на ДДС: ...................................……………………..
чл. 157, ал. 11 ЗДДС – регистрираното лице е преместило седалището и адреса си на управление на територията на друга държава членка и желае да
се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка
Посочете датата на настъпване на промяната: ………………................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от
другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: …………………………….
Идентификационен номер за целите на ДДС: ................................……………………….
чл. 159з ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл. 156,
ал. 1 ЗДДС и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим извън
Съюза поради това, че отговаря на условията на чл. 154, ал. 1 от същия закон
Посочете датата на настъпване на промяната на съответното обстоятелство: ………………....................................................................................................…………
Друга причина:
Приложения
Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

Декларация
Долуподписаният _____________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация
е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
Дата:

Подпис:

“

§ 28. Създава се приложение № 31 към чл. 119, ал. 1:

„Приложение № 31
към чл. 119, ал. 1
Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
попълва се от приходната администрация
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА
ПО ЧЛ. 159Б, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер по ЗДДС
Наименование
1.2. Данъчен период
Данъчен период

Година ……………................. Тримесечие ……………..................

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за
прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

БРОЙ 1
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1.3. Парична единица/валута
Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление, включително Република България, за данъчния период
№ по Код на държава членка
ДДС ставка/вид
ред
по потребление
(стандартна/намалена ставка)
1

Общ размер на
данъчна основа
EUR

Общ размер на
ДДС
EUR

3

4

2

1.
2.
3.
Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги …… EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация
е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата:
“

§ 29. Създава се приложение № 32 към чл. 119, ал. 2:

„Приложение № 32
към чл. 119, ал. 2
Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
попълва се от приходната администрация
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА
ПО ЧЛ. 159Б, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер по ЗДДС
Наименование
1.2. Данъчен период
Данъчен период

Година ……………................. Тримесечие ……………..................

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за
прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период
1.3. Парична единица/валута

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

Парична единица/валута

(дд.мм.гггг)

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление за данъчния период
Раздел 2А: Доставки, извършени от мястото на стопанска дейност или постоянен обект в Република
България като държава членка по идентификация
№ по
ред

Код на държава членка
ДДС ставка/вид
по потребление
(стандартна/намалена ставка)
1

2

Общ размер на
данъчна основа
EUR

Общ размер
на ДДС
EUR

3

4

1.
2.
3.
Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от мястото на стопанска дейност или постоянен обект в Република България като държава членка по идентификация ……... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
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Раздел 2Б: Доставки, извършени от постоянни обекти в държави членки, различни от Република
България като държава членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на държави
членки по потребление, в които лицето няма постоянен обект
№ по Идентификационен
ред
номер за целите
на ДДС
1

Код на държава
членка по
потребление

ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена
ставка)

2

3

Общ размер на Общ размер
данъчна основа
на ДДС
EUR
EUR
4

5

1.
2.
3.
Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от постоянните обекти в държави
членки, различни от Република България като държава членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на държави членки по потребление, в които лицето няма постоянен обект ……. EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 5)
Раздел 2В:
Общ размер на дължимия ДДС за извършените доставки на услуги …… EUR
(сбор от сумите на раздел 2А и раздел 2Б)
Долуподписаният _____________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация
е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата:

Подпис:

“

§ 30. Създава се приложение № 33 към чл. 119, ал. 4:

„Приложение № 33
към чл. 119, ал. 4
Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
попълва се от приходната администрация
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА
ПО ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер за целите на ДДС
Държава членка, в която данъчно задълженото
лице е регистрирано/е било регистрирано за
прилагане на специалния режим извън Съюза
Наименование
1.2. Данъчен период
Данъчен период

Година …….................……… Тримесечие …….................………

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за
прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период (дд.мм.гггг) Крайна дата на данъчния период
1.3. Парична единица/валута
Парична единица/валута

EUR

(дд.мм.гггг)

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като държава членка по
потребление за данъчния период
№ по Код на държава членка
ред
по потребление

ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена ставка)

Общ размер на
данъчна основа
EUR

Общ размер
на ДДС
EUR

2

3

4

1

1.
Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги …… EUR
(сума в колона 4)
Долуподписаният _____________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация
е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата:

Подпис:

“

§ 31. Създава се приложение № 34 към чл. 119, ал. 5:

„Приложение № 34
към чл. 119, ал. 5
Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
попълва се от приходната администрация
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА
ПО ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер за целите на ДДС
Държава членка, в която данъчно задълженото
лице е регистрирано/е било регистрирано за прилагане на специалния режим в Съюза (държава
членка по идентификация)
Наименование
1.2. Данъчен период
Данъчен период

Година …...........…...……. Тримесечие ………............………

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за
прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период (дд.мм.гггг)
1.3. Парична единица/валута

Крайна дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Парична единица/валута
EUR
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България – държава членка по
потребление за данъчния период
Раздел 2А: Доставки, извършени от мястото на стопанска дейност или от постоянен обект в ………..
като държава членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на Република България
като държава членка на потребление
№
по
ред

Код на държава членка
по потребление

ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена ставка)

Общ размер на
данъчна основа
EUR

Общ размер
на ДДС
EUR

1

2

3

4

1.
Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от мястото на стопанска дейност
или постоянен обект в държавата членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на
Република България …..….. EUR
(сума в колона 4)

С Т Р.
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Раздел 2Б: Доставки, извършени от постоянни обекти в държави членки, различни от държавата
членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на Република България като държава
членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект
№
по
ред

Идентификационен
номер за целите на
ДДС
1

Код на държава
членка по
потребление
2

ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена ставка)
3

Общ размер на
данъчна основа
EUR
4

Общ размер
на ДДС
EUR
5

1.
2.
3.
Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от постоянни обекти в държави
членки, различни от държавата членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на
Република България като държава членка по потребление, в която лицето няма постоянен обект…..…. EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 5)
Раздел 2В:
Общ размер на дължимия ДДС за извършените доставки на услуги …… EUR
(сбор от сумите на раздел 2А и раздел 2Б)
Долуподписаният _____________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация
е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата: 									

Подпис:

“
Заключителна разпоредба
§ 32. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов

9105

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 74 от
2008 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 28 и 41 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2012 г. и бр. 105
от 2013 г.; изм., бр. 16 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. когато ползвателят на помощта не е
подал заявка за плащане за четвъртата година
в срока по чл. 26, ал. 1;“
б) в т. 4 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „и/или в случай на
представяне на документи и/или декларации
с невярно съдържание“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато при подаване на заявка за
плащане за втора и трета година се установи,
че кандидатът не е спазил изискването по
чл. 24, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, не се извършва
плащане само за съответната година, но при

условие че ползвателят продължава да изпълнява дейностите, заложени в бизнес плана.
Изпълнението на бизнес плана се доказва при
подаване на заявката за следващо плащане
чрез представяне на анкетна карта с анкетни
формуляри по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители (ДВ, бр. 10 от
1999 г.) и документи за продажба на част от
продукцията за годината, за която не е подадена заявка за плащане.“
§ 2. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) Ползвателите на помощта, отглеждащи само животни и/или трайни насаждения,
подават заявката по ал. 1 не по-късно от един
месец след изтичането на три години след
издаване на заповедта за одобрение по чл. 21.“
§ 3. В чл. 30 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Промените в ал. 1 трябва да са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7,
ал. 1 и 2, чл. 11, ал. 1, т. 7 и чл. 13, ал. 4 и 5.
(3) В случай че при проверка на заявката
за плащане РА установи, че измененията и
допълненията по ал. 1 водят до несъответствие
с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2,
чл. 11, ал. 1, т. 7 и чл. 13, ал. 4 и 5, плащанията за следващите години се преустановяват.“
§ 4. В допълнителните разпоредби § 3 се
изменя така:

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

„§ 3. В случай че при изчисляването на
икономическия размер на земеделското стопанство за целите на проверката на изпълнението на задължителната междинна цел по
чл. 7, ал. 3, т. 2 и за спазване на изискването
по чл. 13, ал. 4 са включени земеделски култури и/или животни, за които към датата
на подаване на заявлението за подпомагане
стандартната разлика е с различна стойност
спрямо стойността към датата на подаване на
заявката за изплащане на финансовата помощ
за четвъртата година, при това изчисляване
се включва стойността на стандартната разлика към датата на подаване на заявлението
за подпомагане.“
§ 5. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 в
раздел IX. Приложени документи се създава
т. 21:
„21. Документи (фактури, бележки, протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на
част от произведената продукция (в случай че
ползвателят на помощта не може да предостави
документи, удостоверяващи реализацията на
част от произведената продукция, следва да се
предостави писмена обосновка за причините,
поради които не могат да се предоставят тези
документи).“
§ 6. В приложение № 4 към чл. 24, ал. 1,
чл. 25, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 се създават т. 7 и 8:
„7. Документи (фактури, бележки, протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на
част от произведената продукция (в случай че
ползвателят на помощта не може да предостави
документи, удостоверяващи реализацията на
част от произведената продукция, следва да се
предостави писмена обосновка за причините,
поради които не могат да се предоставят тези
документи).
8. Документи, доказващи правото на ползване на земята, придобита след издаване на
заповедта за одобрение по чл. 21, ал. 1.“
§ 7. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 2
се правят следните изменения:

ВЕСТНИК
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1. В раздел I. Общи документи се създава
т. 14:
„14. Документи (фактури, бележки, протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на
част от произведената продукция (в случай че
ползвателят на помощта не може да предостави
документи, удостоверяващи реализацията на
част от произведената продукция, следва да се
предостави писмена обосновка за причините,
поради които не могат да се предоставят тези
документи).“
2. В раздел II. Специфични изисквания и
документи, изисквани в случай, че ползвателят
на помощта е собственик или ползвател на
животновъден обект в т. 3 се създава второ
изречение: „Копие от становище на областната
дирекция по безопасност на храните, че живот
новъдните обекти в земеделското стопанство
и дейността им отговарят на изискванията в
областта на хигиената и хуманното отношение
към животните и ветеринарните изисквания
(само за тези животновъдни обекти, за които
се прилагат разпоредбите на Наредба № 44
от 2006 г. за ветеринарномедицинските изиск
вания към животновъдните обекти (ДВ, бр. 41
от 2006 г.).“
§ 8. В приложение № 5а към чл. 30, ал. 1
след думите „Предлаганите промени са в
съответствие с изискванията и условията по
чл. 7, ал. 1 и 2“ се добавя „чл. 11, ал. 1, т. 7“.
Заключителна разпоредба
§ 9. В Наредба № 10 от 2011 г. за условия
та и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Използване на
консултантски услуги от фермери и собственици на гори“ по Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 79 от 2011 г.) в чл. 33 ал. 4 и 5 се отменят.
Министър:
Десислава Танева
8967
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1604 от 19 декември 2014 г.
№ 1204 от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 6, ал. 14 от Кодекса за социално осигуряване утвърждаваме образец на „Справка
за окончателния размер на осигурителния доход“ по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване
към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица съгласно приложението.
Министър на финансите:
Вл. Горанов
Управител на НОИ:
Б. Петков
СПРАВКА ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА 20…. г.

Образец 2004

Към данъчна декларация вх. № ____________________________/ __________________ 20…. г.
ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАТОРА
1. ЕГН/ЛНЧ/СЛ. № ОТ РЕГИСТЪРА НА НАП
3. ДАТА НА РАЖДАНЕ

2.

Код корекция

>>

т. 2 се попълва, когато се подава коригираща Справка за окончателния размер на
осигурителния доход
т. 3 се попълва само в случаите, когато в т. 1 е попълнено ЛНЧ или сл. № от регистъра на НАП

4. Собствено име

Презиме

Фамилно име

Указания за попълване на Таблица 1
1. Тази таблица се попълва само от лицата, получаващи доходи
от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска
дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в
търговски
дружества;
физическите
лица,
членове
на
неперсонифицирани
дружества;
регистрираните
земеделски
производители и тютюнопроизводители, които определят годишен
осигурителен доход; лица, които упражняват дейности, подлежащи на
облагане с патентен данък и не са еднолични търговци. Тази таблица
се попълва и в случаите, в които тези лица получават доходи от
работа без трудово правоотношение, независимо от дейността, за
която са регистрирани.
2. Съгласно Кодекса за социално осигуряване лицата по т. 1 от
указанията определят окончателния размер на осигурителния си
доход въз основа на данъчната декларация. Доходът не може да бъде
по-голям от максималния месечен осигурителен доход за съответната
година през месеците, за които е упражнявана дейността. Върху
годишния осигурителен доход, определен като разлика между
декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от
упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите,
върху които са внасяни авансово осигурителни вноски, се дължи
осигурителна вноска в размерите, определени за осигуряване за
инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд
“Пенсии”) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване
(ДЗПО) в универсален пенсионен фонд. Информация, относно
размерите на осигурителните вноски и максималния месечен размер
на осигурителния доход за съответната година може да намерите на
интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
Определянето на окончателния размер на осигурителния доход
се извършва за всеки месец, през който е упражнявана дейността.
3. В колона 3 лицата по т. 1 попълват осигурителния доход, върху
който се дължат осигурителни вноски за упражняваната трудова
дейност в качеството им на лица по чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 4а от КСО.
Данните се вписват въз основа на ведомостите за работни
заплати или други документи.
В случаите по чл. 14 в, б. „б” от Регламент 1408/71,
самоосигуряващите се лица вписват в тази колона доходите си от
дейност като наети лица, извършвана на територията на друга
държава – членка, за която се дължат вноски за социално
осигуряване, съгласно законодателството на тази държава. Тези
доходи се доказват с документ, издаден от работодателя в
съответната държава-членка, удостоверяващ помесечно размера на
осигурителния доход. Този документ се прилага към данъчната
декларация и се посочва в част ІІІ, ред 15 /обр. 2001/
Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3, е
равен на максималния месечен осигурителен доход, останалите
колони не се попълват и не се довнасят осигурителни вноски за
съответния месец.
4. В колона 4 се попълва осигурителния доход, върху който
лицата, изброени в т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни
вноски.
5. В колони от 5.1 до 5.5 се вписва месечния осигурителен доход
от упражняване на дейностите по т. 1 от тези указания. Ако лицето е
упражнявало дейност на различни основания, попълва осигурителния
си доход за всяка дейност поотделно, съответно за периода, за който
тя е упражнявана.
5.1. Тази колона се попълва от едноличните търговци, както и от
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители,
за доходите от продажба на произведени и преработени продукти от
земеделската им дейност, на които облагаемият им доход се формира
по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. Те формират годишния си осигурителен
доход като на ред 13, колона 5.1 от Таблица 1 вписват сбора от
облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3 и
сумата на ред 12, колона Б, шифър 8120.
5.2. Тази колона се попълва от собствениците или съдружниците
в търговски дружества, както и от физическите лица-членове на
неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от
извършване на услуги с личен труд в тези дружества. Те формират
годишния си осигурителен доход за тази дейност като на ред 13,
колона 5.2 от Таблица 1 вписват съответната част от облагаемия
доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези
дружества, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1, колона 4 с код
102, както и в случай, че за лицето се прилага българското
законодателство съгласно Регламент 1408/71 или Регламент
883/2004).
5.3. Тази колона се попълва от лицата, упражняващи свободна
професия и/или занаятчийска дейност, както и от регистрираните
земеделски производители, за доходите от продажба на произведени
и преработени продукти от земеделската им дейност, на които
облагаемият им доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Те
формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 5.3
от Таблица 1 вписват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3,
част I, ред 6 /само частта от облагаемия доход от продажба на

преработените продукти с код 302/, както и облагаемия доход,
деклариран с код 305 и 306, както и в случай, че за лицето се прилага
българското законодателство съгласно Регламент 1408/71 и/или
Регламент 883/2004.
5.4. Тази колона се попълва от лицата по т. 1 от указанията, които
упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по
реда на ЗМДТ. Те формират годишния си осигурителен доход като на
ред 13, колона 5.4 от Таблица 1 вписват облагаемия доход,
деклариран в Приложение 7, част ІІ, ред 3, колони 4, 6, 8 и 10 на
данъчната декларация, според начина на упражняване на дейността.
Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 се
определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на броя
на месеците, през които е упражнявана дейността.
5.5. Тази колона се попълва от лицата по т. 1 от указанията,
получили възнаграждения за работа без трудово правоотношение
извън дейността, за която са регистрирани. Тези лица внасят
осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово
правоотношение при определяне на окончателния размер на
осигурителния доход, тъй като върху тези възнаграждения не се
дължат осигурителни вноски от възложителя. В тези случаи,
годишният осигурителен доход за дейността се формира, като на ред
13, колона 5.5 от Таблица 1 се вписва облагаемия доход, деклариран
в Приложение 3, част І, ред 6, деклариран с код 307 в колона 8, както
и в случай, че за лицето се прилага българското законодателство,
съгласно Регламент 1408/71 и/или Регламент 883/2004).
Месечният осигурителен доход се вписва за месеца, за който
е упражнявана дейността. Когато работата без трудово
правоотношение е извършена за повече от един месец,
месечният осигурителен доход се определя, като полученото
възнаграждение след приспадане на разходите за дейността, се
разделя на броя на месеците, през които е упражнявана
дейността.
В тази колона декларират доходите си и изпълнителите по
договори за управление и контрол на юридически лица с нестопанска
цел, чиято длъжност не е изборна, ако изпълняват тази дейност извън
дейността, за която са регистрирани като самоосигуряващи се. В тези
случаи, годишният осигурителен доход за дейността се формира, като
на ред 13, колона 5.5 от Таблица 1 се вписва само съответната част
от облагаемия доход, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1,
колона 3 с код 101, получен от юридическото лице с нестопанска цел.
6. В колона 6 се попълва осигурителния доход, върху който се
дължат осигурителни вноски, формиран като сбор от съответните
редове на колона 3 и колона 4.
7. В колона 7 се вписва осигурителният доход за месеца, върху
който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на
доходите, вписани в колона 3 и колони от 5.1 до 5.5. Осигурителният
доход, вписан в редовете на колона 7, не може да надвишава
максималния размер на осигурителния доход за съответния месец.
8. Годишният осигурителен доход, върху който се довнасят
осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13
на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 1.
Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят
осигурителни вноски, а ако е отрицателна - надвнесените
осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда
на ДОПК, освен когато осигурителният доход по колони от 5.1 до
5.5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО.
Осигурителна вноска не се довнася в случай, че сумите на ред 13
в колони 6 и 7 са равни.
9. Дължимата осигурителна вноска за съответната година в
размера, определен за фонд “Пенсии” и ДЗПО в универсален
пенсионен фонд, се изчислява от годишния осигурителен доход,
вписан в т. 1 под Таблица 1, и се попълва в т. 2 и 3 под таблицата.
10. В случаите, в които лицето в съответните приложения на
данъчната декларация декларира и доходи, получени за извършена
дейност през минали години или с влязъл в сила ревизионен акт е
определен по-висок или по-нисък облагаем доход за минали години,
подава и коригираща справка за окончателния размер на
осигурителния доход за съответната година.
Дължимите осигурителни вноски за довнасяне в тези случаи се
изчисляват в размера, определен за фонд “Пенсии” и ДЗПО в
универсален пенсионен фонд за съответните години.
11. Окончателните осигурителни вноски се внасят с преводно
нареждане/вносна бележка или пощенски запис със задължително
вписан ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП по съответните
сметки на НАП, в срока на подаване на данъчната декларация.
Доходи от трудова дейност, които подлежат на годишно
изравняване и са декларирани в приложения от данъчната
декларация, извън посочените в указанието, също се вземат
предвид при формиране на осигурителния доход, върху който се
довнасят осигурителни вноски.
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ТАБЛИЦА 1
за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 20.. г., върху който се дължат осигурителни вноски за
държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд

Осигурителен доход

№

Месеци

Осигурителен доход,
върху който
се дължат
осигурителни вноски за
упражняваната трудова
дейност в
качеството
на лице по
чл. 4, ал. 1 и
2 и чл. 4а от
КСО, или
като наето
лице в
случаите по
чл.14в, б.”б”
от Регламент
1408/71

1

2

3

1.

Януари

2.

Февруари

3.

Март

4.

Април

5.

Май

6.

Юни

7.

Юли

8.

Август

9.

Септември

10.

Октомври

11

Ноември

12.

Декември

13.

Общо:

Месечен осигурителен доход от трудова дейност като:
Осигурителен
доход,
върху
който се
дължат
авансово
осигурителни
вноски от
самоосигуряващи
се лица

4

Едноличен
търговец

5.1

Собственик
или
съдружник в
търговско и
неперсонифицирано
дружество

5.2

Свободна
професия и
занаятчийска
дейност

5.3

Лице,
извършващо
дейности
по реда на
ЗМДТ
/патентни
дейности/

Без трудови
правоотношения
/вкл. управление на
ЮЛ с
нестопанска цел на
неизборна
длъжност/
извън
декларираните в
колони от
5.1 до 5.4

5.4

5.5

Осигурителен
доход за
месеца,
върху
който се
дължат
осигурителни
вноски
к.3+к.4

Осигурителен
доход за
месеца,
върху който
се дължат
осигурителни
вноски, не
по-голям от
максималния
осигурителен доход
к.3+/к.5.1
до к.5.5/

6

7

1. Годишен осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7
- ред 13, колона 6/
лв.

2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии” лв. /виж т. 2 от Указанието/
3. Размер на осигурителната вноска за довнасяне за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд лв.
Забележка:1. Пренесете сумите от точки 2 и 3 под Таблица 1 в съответното Приложение от данъчната декларация, в което
сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни приложения от
декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й, като се вписва на съответните редове.
Подпис: ……………………………
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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Указания за попълване на Таблица 2
1. Тази таблица се попълва само от лицата, получаващи доходи
от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска
дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в
търговски
дружества;
физическите
лица,
членове
на
неперсонифицирани
дружества;
регистрираните
земеделски
производители и тютюнопроизводители, които определят годишен
осигурителен доход; лица, упражняващи дейности, подлежащи на
облагане с патентен данък и не са еднолични търговци. Тази таблица
се попълва и в случаите, в които тези лица получават доходи от
работа без трудово правоотношение, независимо от дейността, за
която са регистрирани. Тя се попълва и от лицата, които се
осигуряват по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО и през годината са получили
доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от
данъчната декларация.
2. Съгласно ЗЗО лицата по т. 1 от указанията определят
окончателния размер на осигурителния си доход въз основа на
данъчната декларация. Окончателният месечен размер на
осигурителния доход не може да надвишава максималния месечен
осигурителен доход за съответната година. Когато общият месечен
осигурителен доход надвишава дохода, върху който се дължат
авансово вноски, върху разликата следва да се довнесат
здравноосигурителни вноски. Месечният осигурителен доход, с оглед
изчисляването годишния размер на вноската, се получава като
годишният облагаем доход се раздели на броя на месеците, за които
се отнася. Информация, относно размера на здравноосигурителната
вноска и максималния месечен размер на осигурителния доход за
съответната година може да намерите на интернет страницата на
НАП – www.nap.bg.
3. В колона 3 лицата по т. 1 попълват осигурителния доход по
чл. 40, ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО.
Данните се вписват въз основа на ведомостите за работни
заплати или други документи.
Доходът, получен от пенсии, е равен на размера на пенсията или
сбора от пенсиите, без добавките към тях.
Доходът, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за
периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане,
отглеждане на малко дете е равен на минималният осигурителен
доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните
земеделски производители и тютюнопроизводители.
В случаите по чл. 14 в, б. „б” от Регламент 1408/71,
самоосигуряващите се лица вписват в тази колона доходите си от
дейност като наети лица, извършвана на територията на друга
държава – членка, за която се дължат вноски за здравно осигуряване,
съгласно законодателството на тази държава. Тези доходи се
доказват с документ, издаден от работодателя в съответната
държава-членка,
удостоверяващ
помесечно
размера
на
осигурителния доход. Този документ се прилага към данъчната
декларация и се посочва в част ІІІ, ред 15 /обр. 2001/.
Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3, е
равен на максималния месечен осигурителен доход, останалите
колони не се попълват и не се довнасят осигурителни вноски за
съответния месец.
4. В колона 4 се попълва осигурителният доход, върху който
лицата, изброени в т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни
вноски.
5. В колони от 5.1 до 5.5 се вписва месечният осигурителен
доход от упражняване на дейностите по т. 1 от тези указания. Колона
5.6 се попълва от осигурените на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО
лица, получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно
данните от годишната данъчна декларация.
Ако лицето е упражнявало повече от една дейност, попълва
осигурителния си доход за всяка дейност поотделно, съответно за
месеца, за който е упражнявало дейността.
5.1 Тази колона се попълва от едноличните търговци, както и от
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители,
за доходите от продажба на произведени и преработени продукти от
земеделската им дейност, на които облагаемият им доход се
формира по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. Те формират годишния си
осигурителен доход като на ред 13, колона 5.1 от Таблица 2 вписват
сбора от облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред
9.3 и сумата на ред 12, колона Б, шифър 8120.
5.2 Тази колона се попълва от собствениците или съдружниците
в търговски дружества, както и от физическите лица – членове на
неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от
извършване на услуги с личен труд в тези дружества. Те формират
годишния си осигурителен доход за тази дейност като на ред 13,
колона 5.2 от Таблица 2 вписват съответната част от облагаемия
доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези
дружества, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1, колона 4 с код
102, както и в случай, че за лицето се прилага българското
законодателство съгласно Регламент 1408/71 и/или Регламент
883/2004).
5.3 Тази колона се попълва от лицата, упражняващи свободна
професия или занаятчийска дейност, както и от регистрираните
земеделски производители, за доходите от продажба на произведени
и преработени продукти от земеделската им дейност, на които
облагаемият им доход се формира по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Те
формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона
5.3 от Таблица 2 вписват облагаемия доход, деклариран в
Приложение 3, част І, ред 6 /само частта от облагаемия доход от
продажба на преработените продукти с код 302/, както и облагаемия
доход, деклариран с код 305 и 306, както и в случай, че за лицето се
прилага българското законодателство съгласно Регламент 1408/71
и/или Регламент 883/2004).

5.4. Тази колона се попълва от лицата по т. 1 от указанията,
които упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен
данък по реда на ЗМДТ. Те формират годишния си осигурителен
доход като на ред 13, колона 5.4 от Таблица 2 вписват облагаемия
доход, деклариран в Приложение 7, част ІІ, ред 3, колони 4, 6, 8 и 10
на данъчната декларация, според начина на упражняване на
дейността.
Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 се
определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на
броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
5.5. Тази колона се попълва от лицата по т. 1 от указанията,
получили възнаграждения за работа без трудово правоотношение
извън дейността, за която са регистрирани. Тези лица внасят
осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово
правоотношение при определяне на окончателния размер на
осигурителния доход, тъй като върху тези възнаграждения не се
дължат осигурителни вноски от страна на възложителя. В тези
случаи, годишният осигурителен доход за дейността се формира,
като на ред 13, колона 5.5 от Таблица 2 се вписва облагаемия доход,
деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, деклариран с код 307 в
колона 8, както и в случай, че за лицето се прилага българското
законодателство съгласно Регламент 1408/71 и/или Регламент
883/2004).
Месечният осигурителен доход се вписва за месеца, за който
е упражнявана дейността. Когато работата без трудово
правоотношение е извършена за повече от един месец,
месечният осигурителен доход се определя като полученото
възнаграждение, след приспадане на разходите за дейността, се
разделя на броя на месеците, през които е упражнявана
дейността.
В тази колона декларират доходите си и изпълнителите по
договори за управление и контрол на юридически лица с нестопанска
цел, чиято длъжност не е изборна, ако изпълняват тази дейност
извън дейността, за която са регистрирани като самоосигуряващи се.
В тези случаи, годишният осигурителен доход за дейността се
формира, като на ред 13, колона 5.5 от Таблица 2 се вписва само
съответната част от облагаемия доход, деклариран в Приложение 1,
част І, ред 1, колона 3 с код 101, получен от юридическото лице с
нестопанска цел.
5.6. Тази колона се попълва от лицата, които не са осигурени на
друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на
основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не помалък от половината от минималния размер на осигурителния доход
за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за
съответната година и същевременно имат получени доходи,
подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната
декларация.
В тези случаи, годишният осигурителен доход се формира, като
на ред 13, колона 5.6 от Таблица 2 се вписва облагаемият доход,
деклариран в Приложение 3, част І, ред 5, Приложение 4, част І, ред
6, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 2.
6. В колона 6 се попълва осигурителния доход, върху който се
дължат осигурителни вноски, формиран като сбор от съответните
редове на колона 3 и колона 4.
7. В колона 7 се вписва осигурителният доход за месеца, върху
който се дължат осигурителни вноски, образуван от сбора на
доходите, вписани в колона 3 и колони от 5.1 до 5.6. Осигурителният
доход, вписан в редовете на колона 7, не може да надвишава
максималния месечен осигурителен доход за съответния месец.
8. Годишният осигурителен доход, върху който се довнасят
осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите по ред 13
на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 2.
При положение, че разликата е положителна върху нея се
довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна
надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или
възстановяват по реда на ДОПК, освен когато осигурителния
доход по колони от 5.1 до 5.6 е по-малък от минималния
осигурителен доход по ЗЗО. Осигурителни вноски не се
довнасят в случай, че сумите на ред 13 в колони 6 и 7 са равни.
9. Дължимата осигурителна вноска за осигуреното лице се
определя в размера, съгласно Закона за бюджета на НЗОК за
съответната година от сумата в т. 1 под Таблица 2 и се попълва в т. 2
под таблицата.
10. В случаите, в които лицето в съответните приложения на
данъчната декларация декларира и доходи, получени за извършена
дейност през минали години или с влязъл в сила ревизионен акт е
определен по-висок или по-нисък облагаем доход за минали години,
подава и коригираща справка за окончателния размер на
осигурителния доход за съответната година.
Дължимите осигурителни вноски за довнасяне в тези случаи се
изчисляват в размера за съответните години.
11. Окончателната здравноосигурителна вноска се внася с
преводно нареждане/вносна бележка или пощенски запис със
задължително вписан ЕГН /ЛНЧ/ служебен номер от регистъра на
НАП по банковата сметка на съответната териториална дирекция на
НАП за здравноосигурителни вноски за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса, в срока на подаване на данъчната
декларация.
Доходи, които подлежат на годишно изравняване и са
декларирани в приложения от данъчната декларация, извън
посочените в указанието, също се вземат предвид при
формиране на осигурителния доход, върху който се довнасят
осигурителни вноски.
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ТАБЛИЦА 2

за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 20.. г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски

Осигурителен доход
Месечен осигурителен доход от трудова дейност като:

№

Месеци

Осигурителен
доход по
чл. 40,
ал. 1, т. 1,
2а, 4 и 5 от
ЗЗО, или
като наето
лице в
случаите по
чл.14в,
б.”б” от
Регламент
1408/71

1

2

3

1

Януари

2

Февруари

3

Март

4

Април

5

Май

6

Юни

7

Юли

8

Август

9

Септември

Осигурителен
доход,
върху
който се
дължат
авансово
осигурителни
вноски от
самоосигуряващи се
лица

4

Едноличен
търговец

5.1

Собственик
или
Свободна
съдружник в
професия
търговско
и занаятили
чийска
неперсонидейност
фицирано
дружество

5.2

5.3

Лице,
извършващо
дейности
по
реда на
ЗМДТ
/патентни
дейности/

Доходи,
получени
за работа
без
трудови
правоотношения
извън
декларираните в
колони
от 5.1 до
5.4

5.4

5.5

Други
доходи
от
дейности,
подлежащи на
данъчно
облагане

5.6

Осигурителен
доход за
месеца,
върху
който се
дължат
осигурителни
вноски
к.3+к.4

Осигурителен
доход за
месеца,
върху който
се дължат
осигурителни
вноски, не
по-голям от
максималния
осигурителен доход
к.3+/к.5.1 до
к.5.6/

6

7

10 Октомври
11 Ноември
12 Декември
13

Общо:

1. Годишен осигурителен доход, върху който се довнасят осигурителни вноски /ред 13, колона 7
- ред 13, колона 6/
лв.
2. Размер на осигурителната вноска за довнасяне на осигуреното лице
лв. /виж т.8 от Указанието/.
Забележка: Пренесете сумата от точка 2 под Таблица 2 в съответното Приложение от данъчната декларация, в
което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни
приложения от декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й на съответните редове.
Подпис: ……………………………
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1598
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 219, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта съгласно приложението.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1050

по чл. 219
от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни
и спомагателни дейности по смисъла на Закона за
хазарта

Данъчна година >>

Попълва се от приходната администрация

ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването й.

Териториална
дирекция на НАП
Входящ № и дата
Орган по приходите,
приел декларацията

/собствено и фамилно име, подпис/

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА

1. Период, за който се подава декларацията

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

2. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността

от дата

до дата

Вх.№

/ 20……..г.

На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата
година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет).

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

7. Данни за 6. За
5. Адрес за
представ- кон- кореспонденция
ляващия
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.1. Държава

6.1. Телефон

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. е-mail

7.1. Име, презиме, фамилия

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

Част ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК
1. Данъчна основа
2. Данъчна ставка
3. Дължим данък (р.1 х р.2)

12 %
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Част ІV – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО.
Тази част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл.218, ал.2
от ЗКПО се облага с корпоративен данък. В този случай следва да попълните част VІІ от годишната данъчна
декларация по чл.92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във връзка с дейността, облагаема с
алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.)

1

Данъчна
ставка
4

1

10 %

№

Вид разход

Данъчна основа

2
3
По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в
натура
В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.

Дата

ден

месец

година

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6

Подпис на
представляващия:

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията

Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри, които са данъчно задължени лица по чл.236 от ЗКПО.

На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимия данък върху разходите. В случай, че
данъчно задълженото лице подава както тази декларация, така и годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО,
данъкът върху разходите се декларира само в декларацията по чл.92.



Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък
Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година.
Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година.

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността

На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за
дейността в срок до 31 март на следващата година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е
този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическия отчет).


Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.

Място и начин на подаване

Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната
дирекция на НАП по регистрация.

Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.

Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери
самоличността си и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез
пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1599
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 239, ал. 1 и 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност
от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна
услуга съгласно приложението.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1053

по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО
за данъка върху хазартната дейност от игри, при които
залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга
електронна съобщителна услуга
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

/ 20…. г.

Орган по приходите,
приел декларацията

/име и фамилия, подпис/

ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
1.1. организатор на хазартните игри (на основание чл. 239, ал. 1 от ЗКПО)

1. Декларацията се подава от:

1.2. оператор на телефонна или друга електронна съобщителна
услуга (на основание чл. 239, ал. 2 от ЗКПО)

2. Отчетен период

месец

година

(месец на провеждане на игрите)

ВАЖНО! Ако вече сте подали данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е
необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които
променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването й.

ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

7. Данни за 6. За
5. Адрес за
представ- кон- кореспонденция
ляващия
такт

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България ( отбележете с „х”)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код

6.1. Телефон

6.2. е-mail

7.1. Име, презиме, фамилия

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

ЧАСТ ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА
1. Данъчна основа
2. Данъчна ставка
3. Дължим данък (р. 1 х р. 2)

Дата

ден

месец

15 %

година

Подпис на
представляващия:

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията




Кой подава декларацията
Декларацията се подава от:
1. организаторите на хазартните игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или
друга електронна съобщителна услуга;
2. операторите на телефонната или друга електронна съобщителна услуга.
Срок за подаване на декларацията
Декларацията се подава в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.

Място и начин на подаване

Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на
регистрация на организатора на хазартните игри, съответно на оператора на телефонната или друга
електронна съобщителна услуга.

Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път /чрез интернет
с електронен подпис/.

9094

С Т Р.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1605
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 64, ал. 1 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
утвърждавам образци на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица съгласно приложението.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 2001

по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица

Попълва се от приходната администрация

Попълва се от задълженото лице

Териториална
дирекция на НАП

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за
посочения период, но искате да направите корекции в нея е
необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези които
променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за
подаването й.

Входящ № и дата
Орган по приходите,
приел декларацията

/собствено и фамилно име, подпис/

Част І – Данни за данъчно задълженото лице
1. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

2. Код по т. 1

5. Адрес за
4. Постоянен
кореспонденция
адрес
3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан Служебен № от
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния адрес на данъчно
задълженото лице. В този
случай т. 5 не се попълва.

5.2. Община

6.1. Телефон

6. За контакт >>
7. Местно лице >>

5.1. Област

5.4. пощенски код

6.2. Е-mail

8. Чуждестранно лице >>

9. Самоосигуряващо се лице >>
11. Адрес в чужбина

11.1. Държава

5.3. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

11.2. Населено място

10. Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване >>

11.3. Улица, №

>> Отбелязва се, ако деклараторът е чуждестранно физическо лице и декларацията се подава чрез пълномощник с
постоянен адрес в страната. В Част ІІ се попълват данните за упълномощеното лице
>> Отбелязва се, ако деклараторът е малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и
декларацията се подава от негов законен представител. В Част ІІ се попълват данните за законния представител

Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител

(Тази част се попълва само ако е
отбелязано, че деклараторът е чуждестранно физическо лице и декларацията се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната или че деклараторът е малолетно,
непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и декларацията се подава от негов законен представител)

1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП

2. Код по т. 1

5. Адрес за
4. Постоянен 3. Име
кореспонденция
адрес

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния
адрес
на
упълномощеното
лице
или
законния
представител.
В
този случай т. 5 не се попълва

6. За контакт >>

5.1. Област

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6.2. Е-mail

5.4. пощенски код

БРОЙ 1
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Част ІІІ – Приложения към декларацията
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Описание на приложенията към декларацията

Поставя се знак „Х” срещу наименованието на съответния образец, ако се прилага към декларацията

Образец 2011: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения
Образец 2021: Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи
от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
Образец 2031: Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност
Образец 2041: Приложение № 4 доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за
ползване на права или имущество
Образец 2051: Приложение № 5 доходи от прехвърляне на права или имущество
Образец 2061: Приложение № 6 доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
Образец 2071: Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък
по реда на ЗМДТ
Образец 2081: Приложение № 8 притежавани акции, дялови участия в дружества, място на
стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; доходи по чл. 38 от
ЗДДФЛ от източници в чужбина, подлежащи на деклариране; данък, подлежащ на приспадане по
реда на чл. 78 от ЗДДФЛ
Образец 2091: Приложение № 9 прилагане на методи за избягване на двойното данъчно
облагане
Образец 2010: Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения
Образец 2020: Приложение № 11 предоставени/получени парични заеми
Образец 2030: Приложение № 12 преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от
ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход

Брой

(попълва се общия брой на справките за окончателния размер на осигурителния доход, които се прилагат към декларацията,
включително за предходни години) >>

Вх. №
/ 20……..г.
Годишен отчет за дейността
Брой
Други документи или копия от тях, които съгласно ЗДДФЛ се прилагат към декларацията >>
(попълва се общият брой на документите, които се прилагат към декларацията)

Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа

Не се включват доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а
от ЗДДФЛ. Те се декларират в Приложение № 2 и се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

Сума от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (ред 7 в Част І на Приложение № 1 +

1

ред 11 в Част І на Приложение № 3 + ред 9 в Част І на Приложение № 4 + ред 1 в Част ІІ на Приложение № 5 + ред
5 в Част І на Приложение № 6)

4001

2

Общ размер на данъчните облекчения

4002

3

Обща годишна данъчна основа (ред 1 – ред 2)

4003

(вписва се сумата от ред 8, колона 4, Част VІ на Приложение № 10)
Ако получената разлика е отрицателно число се вписва нула

Данък върху общата годишна данъчна основа (ред 3 х 10%)
Данъци подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна
основа (редове 1 и 2 в Част ІІ на Приложение № 1 + редове 1, 2 и 3 в Част ІІ на Приложение № 3 + редове 1, 2 и 3

4
5

в Част ІІ на Приложение № 4 + общата сума в колона 4 от Част VІІІ на Приложение № 8 + общата сума в колона
10 от Част ІІ на Приложение № 9)

6

Данък върху общата годишна данъчна основа, намален със сумата по ред 5

7

Внесен авансов данък от данъчно задълженото лице по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3
от ЗДДФЛ (точния размер на направените за годината авансови вноски се установява чрез преглед на

8
9

(ред 4 – ред 5) Ако получената разлика е отрицателно число, сумата се вписва със знак минус

Размер

4004

4005

4006

4007

данъчно-осигурителната сметка на декларатора или чрез поискване на информация от НАП)
От сумата на ред 6 се изважда сумата на ред 7. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 8. Ако получената разлика е
отрицателно число, то се вписва на ред 9.

Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев)
Надвнесен данък (сумата се закръглява към всеки пълен лев)

4008
4009

9.1 Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК
Да
Ако е попълнен ред 9 и на този ред е отбелязано „х” се посочват данни за банковата сметка, по която да бъде преведена сумата:

БАНКА: …………………………………….. BIC …………………………………… IBAN: ………………………………………………
Данни за титуляра на сметката:
ЕГН:

Име: ……………………………………………………………………………………………….
Ред 10 се попълва, ако деклараторът има право да ползва 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне на основание чл. 53 от ЗДДФЛ.

10
11
Дата

Отстъпка (ред 8 х 5 %)
Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 8 – ред 10)
ден

месец

година

4010
4011

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
Подпис на
декларатора

2
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У К А З А Н И Я:
Задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Местните и чуждестранните физически лица подават годишна
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобитите през
годината доходи, подлежащи на облагане с:
• данък върху общата годишна данъчна основа, включително
за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви „е” и „и”
от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ;
• данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
(доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от
друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ);
• патентен данък по реда на Закона за местните данъци и
такси.
Местните физически лица са задължени да декларират и:
1. Придобитите през годината от източник в чужбина:
- доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
- облагаеми доходи, придобити от замяна на акции и дялове
във връзка с преобразуване на търговски дружества в чужбина, за
които се дължи окончателен данък по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ;
облагаеми
доходи
от
допълнително
доброволно
осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки
„Живот”, за които се дължи окончателен данък по чл. 38, ал. 8 от
ЗДДФЛ;
- доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки, за
които се дължи окончателен данък, на основание чл. 38, ал. 13 от
ЗДДФЛ;
2. Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място
на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в
чужбина.
3. Предоставените/получените парични заеми по чл. 50, ал. 1,
т. 5 от ЗДДФЛ.

доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на
авансово удържания и
б) няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване на
годишна данъчна декларация и/или
• необлагаеми доходи и/или
• доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава
шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:
- следните доходи от източници в чужбина, реализирани от
местни физически лица: дивиденти, ликвидационни дялове, лихви
по депозитни сметки в търговски банки, допълнително доброволно
осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки
„Живот”, както и облагаеми доходи, придобити от замяна на акции
и дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества в
чужбина;
- доходи на чуждестранни лица в случаите, когато са избрали
да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от
ЗДДФЛ.
Срок за подаване на годишната данъчна декларация
Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април
на годината, следваща годината на придобиването на доходите,
като в същия срок се внася и дължимият по декларацията данък.
Място на подаване на годишната данъчна декларация
Годишната данъчна декларация се подава в Териториалната
дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по
постоянния адрес на физическото лице, включително на
едноличния търговец, носител на задължението за данъка.
Годишната данъчна декларация на чуждестранно физическо
лице се подава:
• в ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника, когато
декларацията се подава от пълномощник с постоянен адрес в
страната;
• в ТД на НАП – гр. София – във всички останали случаи.
Начини за подаване на годишната данъчна декларация
Годишната данъчна декларация се подава:
• лично или чрез упълномощено лице;
• по пощата с обратна разписка;
• по електронен път.
Внимание! За доходите, придобити от малолетни,
непълнолетни и поставени под запрещение физически лица,
годишната данъчна декларация се подава от техните родители,
съответно настойници или попечители в ТД на НАП по постоянния
адрес на малолетното, непълнолетното или поставеното под
запрещение лице.

Задължения за данъци
Местните физически лица са носители на задължението за
данъци за придобити доходи от източници в Република България и
в чужбина.
Чуждестранните
физически
лица
са
носители
на
задължението за данъци за придобити доходи от източници в
Република България.
Парични и непарични доходи
В зависимост от формата на плащане доходите могат да
бъдат парични и непарични. Когато паричните доходи са във
валута, те се преизчисляват в български левове по курса на БНБ
към датата на придобиването им.
Непаричните доходи се остойностяват в български левове към
датата на придобиването им по пазарна цена.
Определяне датата на придобиване на дохода
Доходът се смята за придобит на датата на:
• плащането - при плащане в брой;
• заверяването на сметката на получателя на дохода или
получаването на чека - при безналично плащане;
• получаването на престацията - за непаричен доход.
При продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни
инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи,
както и при търговия с чуждестранна валута доходът се смята за
придобит към датата на прехвърлянето.
В изброените по-горе случаи, доходът се смята за придобит от
физическото лице и когато по негово нареждане или по
споразумение между него и платеца плащането или престацията
са получени от трето лице.

Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в левове и стотинки до втория
десетичен знак!
При попълване на приложенията към годишната данъчна
декларация, където се изисква информация за ЕИК е необходимо
да се вписва единният идентификационен код (ЕИК), издаден от
Агенцията по вписванията, или ЕИК по БУЛСТАТ.
При липса на достатъчно редове за попълване на
информацията в приложенията към годишната данъчна
декларация, където е необходимо се прилага списък с
допълнителни редове.
Попълване на образец 2001
В Част І се посочват идентификационните данни на данъчно
задълженото лице.
Попълването на информация за телефонния номер и
електронния адрес в т. 6 не е задължително.
Адресът в чужбина (т. 11) се попълва само, когато лицето е
чуждестранно и е посочило това обстоятелство в т. 8.

При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец
със заличаване доходът се смята за придобит на датата на
вписване на прехвърлянето в Търговския регистър.
При авансово изплащане на лихвите по депозитни сметки на
местни физически лица, доходът се счита за придобит на датата
на падежа на депозита или на датата на предсрочното му
прекратяване.

Част ІІ се попълва само ако е отбелязано едно от двете
обстоятелства, а именно: деклараторът е чуждестранно физическо
лице и декларацията се подава чрез пълномощник с постоянен
адрес в страната или деклараторът е малолетно, непълнолетно
или поставено под запрещение физическо лице и декларацията се
подава от неговия законен представител. В съответните полета се
посочват идентификационните данни на упълномощеното лице или
на законния представител, които подават декларацията.
Попълването на информация за телефонния номер и електронния
адрес в т. 6 не е задължително.

Освобождаване от задължение за подаване на годишна
данъчна декларация
Не са задължени да подават годишна данъчна декларация
лицата, които са получили само:
• доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември
на данъчната година имат работодател по основно трудово
правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за
всички придобити през данъчната година доходи от трудови
правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година
е удържан до 31 януари на следващата година, и/или;
• доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември
на данъчната година нямат работодател по основно трудово
правоотношение или имат такъв, но той не е определил годишен
размер на данъка за всички придобити през данъчната година

В Част ІІІ се описват приложенията към декларацията, като на
редове от 1 до 12 се отбелязват само тези образци (приложения),
които се прилагат към декларацията.
На ред 13 в Част ІІІ се посочва общият брой на образците на
Справка за окончателния размер на осигурителния доход, които се
прилагат към декларацията, включително тези за предходни
години.
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На ред 14 в Част ІІІ се посочва входящия номер на годишния
отчет за дейността. Този ред се попълва само от лица,
извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на
Търговския закон, включително еднолични търговци, както и от
физически лица – регистрирани като земеделски производители в
случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ. „Годишен отчет за дейността” е
отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.
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"освобождаване с прогресия", може да не се представя/т
удостоверение/я за размера на внесения данък.
12. Списъци с допълнителни редове и други документи, които
се прилагат към декларацията.
На ред 1 в Част ІV се посочва общият сбор от годишните
данъчни основи, изчислени в приложения № 1, № 3, № 4, № 5 и
№ 6 от декларацията.
На ред 2 в Част ІV се вписва общият размер на данъчните
облекчения, които лицето има право да приспадне от сумата от
годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ. За целта е
необходимо предварително да е попълнено Приложение № 10 от
декларацията.
На ред 3 в Част ІV се изчислява размерът на общата
годишна данъчна основа.
На ред 4 в Част ІV се определя размерът на данъка върху
общата годишна данъчна основа като данъчната ставка е 10%.
Ако деклараторът е чуждестранно лице, което прилага чл. 37а от
ЗДДФЛ и в съответната СИДДО е предвидена по-ниска данъчна
ставка за конкретен вид доход, данъкът за този доход се изчислява
според предвиденото в СИДДО.
На ред 5 в Част ІV се сумират данъците, които подлежат на
приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа и са
посочени в съответните приложения (Приложения № 1, № 3, № 4,
№ 8 и № 9) на декларацията, както следва:
- авансово удържан/внесен през годината данък за доходи от
трудови правоотношения по реда на чл. 42 и чл. 49 от ЗДДФЛ;
- авансово удържан през годината данък от платеца на дохода
по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ;
- удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37
от ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане, включително в случаите по
чл. 37а от ЗДДФЛ;
- дължим и внесен патентен данък, подлежащ на приспадане
от данъка върху общата годишна данъчна основа, ако през
данъчната година лицето е преминало от облагане с патентен
данък към облагане с данък върху общата годишна данъчна
основа;
- данък за доходи от спестявания, подлежащ на приспадане по
реда на чл. 78 от ЗДДФЛ;
- размер на признатия данъчен кредит.
На ред 7 в Част ІV се посочва внесеният през годината
авансов данък от данъчно задълженото физическо лице по реда на
чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ.
На ред 8 и ред 9 в Част ІV се посочва дължимият данък за
довнасяне съответно надвнесеният данък по декларацията.
Дължимият данък за довнасяне, посочен на ред 8 в Част ІV, както и
надвнесеният данък на ред 9 в Част ІV се закръгляват към всеки
пълен лев.
Пример: Ако сумата на ред 8 е 1000.31 лв., се вписва
1000 лв. или ако тази сума е 1000.95 лв., също се вписва 1000 лв.
При попълнен ред 9 в Част ІV и желание надвнесеният данък
да бъде възстановен по реда на Раздел І от глава шестнадесета на
ДОПК, това обстоятелство се отбелязва на ред 9.1 и се попълват
данни за банковата сметка по която да бъде преведена сумата.

Внимание! Годишен отчет за дейността не подават лицата, за
които са изпълнени едновременно следните условия:
• не са извършвали дейност през данъчната година;
• не са отчели за данъчната година приходи или разходи
съгласно счетоводното законодателство.
На ред 15 в Част ІІІ се посочва общият брой на другите
документи или копия на документи, които се прилагат към
декларацията, като:
1. Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ за
доходи от трудови правоотношения. При прекратена дейност на
работодател, който няма правоприемник, се прилага служебна
бележка, издадена от съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт, където са предадени
разплащателните ведомости и приложенията към тях.
2. Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ - за доходи
от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество.
3. Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ - за доходи
от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.
4. Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - при ползване на
данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18 от
ЗДДФЛ.
5. Копия на документи, удостоверяващи направените лични
вноски за осигурителен стаж при пенсиониране - при ползване на
данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при
пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ.
6. Документи, доказващи основанието за ползване на
данъчното облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ:
- копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от
изброените в чл. 22 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е
получен;
- официален легализиран документ, удостоверяващ статута
на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен
орган на съответната чужда държава, и неговият превод на
български език, извършен от заклет преводач, когато дарението е
направено в полза на идентични или сходни на изброените в
чл. 22, ал. 1 от ЗДДФЛ лица, установени в друга държава – членка
на Европейския съюз (ЕС), или държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство
(ЕИП).
7. Документ, издаден от банката кредитозаемател,
удостоверяващ размера на направените през годината лихвени
плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния
кредит за закупуване на жилище - при ползване на данъчното
облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ. Когато банката кредитозаемател
е установена за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в
друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, документът е
придружен от легализиран превод на български език, извършен от
заклет преводач. Когато деклараторът е чуждестранно физическо
лице, установено за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в
друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, към
декларацията се прилагат официални легализирани документи,
удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от
ЗДДФЛ, издадени от компетентните органи на съответната чужда
държава, и техният превод на български език, извършен от заклет
преводач;
8. Писмена декларация от съпруга/съпругата, че няма да
ползва данъчното облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ за данъчната
година (прилага се, когато съпругът/съпругата не е попълнил/а
декларацията в Част V на Приложение № 10).
9. Документ, издаден от компетентната община за размера на
дължимия и внесен патентен данък – при преминаване през
данъчната година от облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ
към облагане по общия ред на ЗДДФЛ.
10. Удостоверение/я за размера на внесените в чужбина
задължителни осигурителни вноски, издаден от компетентните
власти на другата държава – при внесени в чужбина задължителни
осигурителни вноски.
11. Удостоверение/я от компетентните власти на друга
държава за брутния размер на дохода и размера на данъка, за
който съгласно съответната СИДДО или българското вътрешно
законодателство следва да бъде приложен метод за избягване на
двойното данъчно облагане – при прилагане на методите за
избягване на двойното данъчно облагане. За доходи от източник в
чужбина, при облагането на които съгласно действаща СИДДО се
прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31
март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка
5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна
декларация (ред 8), при условие че нямат подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения към момента на
подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок
до 30 април на следващата година. В тези случаи се попълва ред
10 в Част ІV от декларацията.
Пример: На ред 8 в Част ІV от декларацията е посочен
дължим данък за довнасяне в размер на 1000 лв. Лицето подава
декларацията си на 22 март и към тази дата няма подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения. На ред 10 в Част
ІV от декларацията се изчислява и вписва размера на отстъпката
от 5 на сто, която в случая е 50 лв. На ред 11 „Дължим данък за
довнасяне, намален с отстъпката” се посочва 950 лв. – този данък
трябва да бъде внесен в срок до 30 април на годината, следваща
годината, за която се подава декларацията.
Въпроси относно попълването и подаването на годишната
данъчна декларация може да се отправят към служителите от
информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700
Важно! Предоставените данни са защитени съгласно
Закона за защита на личните данни и нормативните актове,
регламентиращи защита на информация, и се обработват само
във връзка с осъществяването на установените със закон
функции на НАП. Повече информация за ангажиментите на
НАП в качеството й на администратор на лични данни можете
да намерите на интернет адрес www.nap.bg и на
информационните табла в салоните на НАП.
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Приложение № 1

БРОЙ 1

Образец 2011

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер

доходи от трудови правоотношения

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І – Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
Доходи с код 101
Доходи с код 102
№
1

2

3

4

Доходи с код 103
5

Облагаем доход, в т.ч.:

1

от източници в чужбина:
Удържани
задължителни
осигурителни вноски по реда на
КСО и ЗЗО
Задължителни
осигурителни
вноски по КСО и ЗЗО, внесени
авансово през годината
Окончателни осигурителни вноски
по реда на КСО и ЗЗО,
включително за минали години
Внесени в чужбина задължителни
осигурителни вноски за сметка на
физическото лице

1.1
2

3

4

5

х
х

х

х

х

6

Годишна данъчна основа

7

Годишна данъчна основа (сборът от сумите на ред 6 в колони 3, 4 и 5)

Код

(ред 1 – ред 2 – ред 5)

(ред 1 – ред 3 – ред 4 – ред 5)

(ред 1 – ред 2 – ред 5) х 10%

Вид на дохода:

101

Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между министъра на
отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните
министерства - от друга; правоотношения с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен
съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните
съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и
младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношения по Закона за Конституционен съд;
правоотношения между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и
нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна; правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности; правоотношения,
свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношения по наемане
на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната; правоотношения между
работодател по смисъла на ЗДДФЛ и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за
предоставяне на персонал между работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на
управителни и контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9; правоотношения със специализанти, които получават
възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от
Закона за здравето

102

Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи
повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, членкооператори или акционери
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Доходи от правоотношения като морско лице

Част ІІ – Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа
1

Авансово удържан/внесен през годината данък от работодателя по реда на чл. 42 и чл. 49
от ЗДДФЛ (попълва се данъкът, посочен на ред 18 и/или ред 10 от Образец № 1 и/или № 2 на

служебната бележка)

2

Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на
приспадане, включително в случаите по чл. 37а от ЗДДФЛ

Подпис на
декларатора

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

УКАЗАНИЯ:
Ред 5 в колони 3, 4 и 5 в Част І се попълва в
случай, че през годината са внесени в чужбина
задължителни осигурителни вноски, които са за
сметка на физическото лице.

Приложение № 1 (образец 2011) се попълва
за придобити през годината доходи от трудови
правоотношения, подлежащи на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа. Местните
физически лица декларират придобити доходи от
трудови правоотношения както от източници в
страната, така и от чужбина.

Годишната данъчна основа на ред 6 в
колона 3 в Част І за доходите от трудови
правоотношения с код 101 се определя, като
облагаемият доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, придобит
от данъчно задълженото лице през данъчната
година,
се
намалява
с
удържаните
от
работодателя задължителни осигурителни вноски,
които са за сметка на физическото лице, по реда
на КСО и на ЗЗО, както и с внесените в чужбина
задължителни осигурителни вноски, които са за
сметка на физическото лице.

На ред 1 в колони 3, 4 и 5 в Част І се
попълва
облагаемият
доход
от
трудови
правоотношения,
който
е
трудовото
възнаграждение и всички други плащания в пари
и/или в натура от работодателя или за сметка на
работодателя, с изключение на доходите, които са
необлагаеми по силата на закон. Ред 1.1 се
попълва от местни физически лица, които през
годината са придобили доходи от източници в
чужбина.

Годишната данъчна основа на ред 6 в колона
4 в Част І за доходите от трудови правоотношения
с код 102 на самоосигуряващи се лица се
намалява и с осигурителните вноски, които
самоосигуряващото се лице е задължено да прави
за данъчната година за своя сметка по реда на
КСО и ЗЗО.

При попълването на Част І се ползват
данните от служебната/ите бележка/и, издадена/и
от работодателя/ите на основание чл. 45 от
ЗДДФЛ. "Работодател" по смисъла на ЗДДФЛ е
всяко
местно
лице,
чуждестранно
лице,
извършващо дейност чрез място на стопанска
дейност или определена база на територията на
страната, както и търговско представителство по
Закона за насърчаване на инвестициите, което
наема
физически
лица
по
трудови
правоотношения или е страна по договор за
предоставяне на персонал от чуждестранно лице.

Годишната данъчна основа на ред 6 в колона
5 в Част І за доходите от трудови правоотношения
с код 103 е 10 на сто от определената по чл. 24,
ал. 1 от ЗДДФЛ годишна данъчна основа.
Облагаемият доход и годишната данъчна
основа могат да бъдат само положителна
величина или 0.

На ред 2 в колона 3 и в колона 5 на Част І се
посочва общият размер на удържаните от
работодателя/ите задължителни осигурителни
вноски, които са за сметка на физическото лице,
по реда на Кодекса за социално осигуряване
(КСО) и на Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО): вноски за фондовете на държавното
обществено осигуряване, вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и вноски за
здравно осигуряване.

Когато работодателят по основното трудово
правоотношение е определил годишен размер на
данъка за всички придобити през данъчната
година доходи от трудови правоотношения към
годишната данъчна декларация се прилага само
служебната бележка (Образец № 1), издадена от
този работодател.
На ред 1 в Част ІІ се посочва авансово
удържаният/внесеният през годината данък за
доходи от трудови правоотношения по реда на
чл. 42 и чл. 49 от ЗДДФЛ – това е данъкът,
посочен на ред 18 от служебната бележка за
доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1
и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (Образец № 1) и/или ред 10
от служебната бележка за доходи от трудови
правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от
ЗДДФЛ (Образец № 2).

На ред 3 в колона 4 в Част І се посочва
общият размер на внесените авансово през
годината задължителни осигурителни вноски,
които самоосигуряващото се лице е задължено да
прави за данъчната година за своя сметка по реда
на КСО и ЗЗО: вноски за фондовете на
държавното обществено осигуряване, вноски за
допълнително
задължително
пенсионно
осигуряване и вноски за здравно осигуряване.

На ред 2 в Част ІІ се посочва удържаният
и/или внесеният окончателен данък за доходи по
чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане на
основание чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ, както и в
случаите по чл. 37а от закона.

На ред 4 в колона 4 в Част І се посочва
общият размер на окончателните осигурителни
вноски по реда на КСО и ЗЗО за годината (вноски
за фондовете на държавното обществено
осигуряване,
вноски
за
допълнително
задължително пенсионно осигуряване и вноски за
здравно осигуряване), определени съгласно
данните от Таблици 1 и 2 на Справката/ите за
окончателния размер на осигурителния доход
(Образец 2004) към декларацията.

Данъците, посочени на ред 1 и на ред 2 в
Част ІІ, се пренасят на ред 5, Част ІV в
декларацията (Образец 2001).

2

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение № 2

БРОЙ 1

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер

Образец 2021

доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І – Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец

1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

2. Наименование

5. Седалище и
адрес на
управление

3. Чуждестранно физическо лице – търговец, осъществяващо дейност чрез място на стопанска дейност в
България >>
4. Вид предприятие
4.1. Нефинансово предприятие >>
4.2. Финансова институция >>
5.1.Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6. За контакт:

6.1. Телефон

6.2. E-mail

Част ІІ – Данни за дейността

1. Код на основната дейност
2. Място на стопанска дейност в чужбина >>
4. Стопанска дейност по чл. 29а >>
6. Преотстъпване на данък и/или намаление на
счетоводния финансов резултат по реда на глава
двадесет и втора от ЗКПО >>

3. Доходи от източници в чужбина >>
5. Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по
смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец >>
6.1 Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО >>
(Този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)

(Ако на този ред е отбелязано „Х,“ се попълва ред 6.1)

7. Дейността по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ като регистриран земеделски производител - ЕТ за производство на непреработена
растителна и животинска продукция продължава да се осъществява за период от поне три години след годината на
преотстъпване >>

Част ІІІ - Формиране на облагаемия доход

№

ПОКАЗАТЕЛИ

1

1
1.1
1.2

шифър
3

2

СУМА
4

23001

ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)

В т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 от ДР
на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)

230011

В т.ч. държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет

230012

2
3

ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (ред 1 – ред 2)

23002

3.1

Счетоводна печалба

3.2

23031
23032

Счетоводна загуба
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно
преобразуване
Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за
2данъчно преобразуване (приходи от дейности, които се облагат с алтернативен данък по ЗКПО; с патентен
3004

4
5

(Ако получената разлика е > 0, се попълва ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, се попълва ред 3.2)

данък по ЗМДТ и/или са освободени от облагане по силата на закон или международен договор)

Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за
данъчно преобразуване (разходи за дейности, които се облагат с алтернативен данък по ЗКПО; с патентен

23005

данък по ЗМДТ и/или са освободени от облагане по силата на закон или международен договор)

6
6.1
6.2
№

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ (ред 1 – ред 4) - (ред 2 – ред 5)
(Ако получената разлика е > 0, се попълва ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, се попълва ред 6.2)

ПОЛОЖИТЕЛЕН
ОТРИЦАТЕЛЕН

2-3061
2-3062

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
ШИФЪР
А. УВЕЛИЧЕНИЯ
СУМА
№
Б. НАМАЛЕНИЯ

1

Годишни счетоводни разходи за амортизации
(чл. 54, ал. 2 от ЗКПО)

7010

1

2

Счетоводна балансова стойност на отписаните
активи от счетоводния амортизационен план
(чл. 66, ал. 1 от ЗКПО)

7020

2

ШИФЪР

Годишни данъчни амортизации
(чл. 54, ал. 1 от ЗКПО) – вж. помощна справка
„Амортизируеми
активи,
интернет адрес www.nap.bg

публикувана

на

Данъчна стойност на отписаните активи от
данъчния амортизационен план (чл. 66,
ал. 2 от ЗКПО)

8010

8020

СУМА

БРОЙ 1
3
3.1

4

ДЪРЖАВЕН

Разходи от последващи оценки на активи и
пасиви (чл. 34 от ЗКПО), в т.ч.:
разходи от последващи оценки и от отписване
на вземания като несъбираеми (чл. 34 от
ЗКПО)
Признаване за данъчни цели на непризнати
приходи от последващи оценки на активи и
пасиви (чл. 35 от ЗКПО)

ВЕСТНИК

7030

3

7031

3.1
4

7040

4.1
5

5

6

7
7.1
7.2.
7.3
7.4
8
8.1
8.2

Разходи, представляващи доходи на местни
физически лица по ЗДДФЛ и разходи за
задължителни осигурителни вноски, свързани с
тях (чл. 42, ал. 1, 5 и 8 от ЗКПО)

Разходи за лихви от прилагане на режима на
слаба капитализация (чл. 43, ал. 1 от ЗКПО) –

7050
6

вж. помощна справка „Регулиране на слабата
капитализация“, публикувана на интернет адрес
www.nap.bg

7060

Разходи от липси и брак съгласно чл. 28, в т. ч.:
разходи
от
липси
на
дълготрайни
и
краткотрайни активи,
с
изключение на
материални запаси (чл. 28, ал. 1 от ЗКПО)
разходи от липси и брак на материални запаси
(чл. 28, ал. 2 от ЗКПО)
разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл. 28,
ал. 4 от ЗКПО)
последващи разходи, отчетени по повод на
вземане, възникнало в резултат на непризнати
липси и брак на активи (чл. 28, ал. 5 от ЗКПО)
Разходи, непризнати за данъчни цели съгласно
чл. 26 от ЗКПО, в т. ч.:
разходи, несвързани с дейността и/или които не
са документално обосновани (чл. 26, т. 1 и 2 от
ЗКПО)
разходи за начислени глоби, конфискации,
санкции и лихви за просрочие (чл. 26, т. 6 от
ЗКПО)

7070

7

9

7072

8041
8050

8060

8070

на

9

Приходи,
възникнали
по
повод
на
непризнати за данъчни цели разходи по
чл. 26, т. 6 от ЗКПО (чл. 27, ал. 1, т. 2 от
ЗКПО)

8090

7180
7081
7082

12.3

(от ред 1 до ред 10)

публикувана

8040

7074

12.2

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ

Признаване за данъчни цели на непризнати
разходи от последващи оценки на активи и
пасиви (чл. 35 и 37 от ЗКПО), в т.ч.:
от последващи оценки и от отписване на
вземания (чл. 37 от ЗКПО)
Признаване за данъчни цели на непризнати
разходи по чл. 42, ал. 1, 5 и 8 от ЗКПО
(чл. 42, ал. 3 и 6, изречение първо от ЗКПО)
Приходи/сума, с която са намалени
счетоводните разходи, отчетени по повод
на задължения за неизплатени доходи по
чл. 42, ал. 1 от ЗКПО и на задължения за
невнесени задължителни осигурителни
вноски по чл. 42, ал. 5 (чл. 42, ал. 4 и ал. 6,
изречение второ от ЗКПО)
Признаване за данъчни цели на непризнати
разходи за лихви от прилагане на режима
на слаба капитализация (чл. 43, ал. 2 от
ЗКПО) вж. помощна справка „Регулиране на

8080

7073

12.1

7

на

Приходи,
възникнали по повод на
непризнати по чл. 28 от ЗКПО липси и брак
на активи (чл. 29 от ЗКПО)

12

„Други увеличения и намаления на счетоводния
финансов резултат по реда на ЗКПО“,
публикувана на интернет адрес www.nap.bg

8031

оценки

8

11

10

8030

приходи от последващи
вземания (чл. 34 от ЗКПО )

7071

7090

Други увеличения
на счетоводния
финансов резултат – вж. помощна справка

Приходи от последващи оценки на активи и
пасиви (чл. 34 от ЗКПО), в т.ч.:

слабата
капитализация“,
интернет адрес www.nap.bg

10
Сума на задълженията
(чл. 46, ал. 1 от ЗКПО)

С Т Р. 3 3

7100

13

0700

8

Сума на погасените задължения, за които е
приложен чл. 46, ал. 1 от ЗКПО през
предходна година
(чл. 46, ал. 3, т. 1 от ЗКПО)
Приходи, отчетени по повод отписване на
задължения, за които е приложен чл. 46,
ал. 1 от ЗКПО през предходна година
(чл. 46, ал. 3, т. 2 от ЗКПО)

вж. помощна справка „Пренасяне на данъчни
загуби“, публикувана на интернет адрес
www.nap.bg

Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:
данъчна загуба от източник в страната
данъчна загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „Освобождаване с
прогресия”
данъчна загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „Данъчен кредит”
Други намаления на счетоводния финансов
резултат - вж. помощна справка „Други
увеличения и намаления на счетоводния
финансов резултат по реда на ЗКПО“,
публикувана на интернет адрес www.nap.bg

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ
(от ред 1 до ред 13)

8100

8110

8120
8121
8122
8123

8130

0800

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

9.1

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА (ред 6.1 или ред 6.2 + ред 7 – ред 8 > 0) или

23091

9.2

ДАНЪЧНА ЗАГУБА

23092

9.3

ОБЛАГАЕМ ДОХОД (ред 9.1 или ред 9.2 – ред 1 от Част V + ред 2 от Част V)

(ред 6.1 или ред 6.2 + ред 7 – ред 8 ≤ 0)

23093

Част ІV – Формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък
1
2
3
4
5
6

Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, внесени авансово през годината
Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години
Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице
Годишна данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред 9.3, Част ІІІ – ред 1 – ред 2 – ред 3)
Общ размер на данъчните облекчения (вписва се сумата от ред 8, колона 5, Част VІ на Приложение № 10)
Годишна данъчна основа, намалена с данъчните облекчения (ред 4 – ред 5)

2

24001
24002
24003
24004
24004
24005

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1
24007

Данък върху годишната данъчна основа (ред 6 х 15%)
Годишна данъчна основа при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“

7
8

24008

(ред 6 – общата сума от колона 9 на Част І в Приложение № 9)

Данък върху годишната данъчна основа при прилагане на метода „Освобождаване с
прогресия“ (ред 8 х 15%)
Размер на признатия данъчен кредит за доходи от чужбина

9
10

(вписва се общата сума от колона 7 на Част ІІІ в Приложение № 9)

15

Преотстъпен данък върху годишната данъчна основа на основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ
Данък върху годишната данъчна основа, намален с размера на признатия данъчен кредит
и преотстъпения данък (ред 7 или ред 9 – ред 10 – ред 11)
Дължим и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ, подлежащ на приспадане от данъка
върху годишната данъчна основа
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на
приспадане, включително в случаите по чл. 37а от ЗДДФЛ
Данък върху годишната данъчна основа след намаленията по редове 13 и 14

16

Направени авансови вноски за годината (точният размер на внесените авансови вноски за годината се

11
12
13
14

(ред 12 – ред 13 – ред 14)

24009
24010
24011
24012
24013
24014
24015

установява чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП)

24016

Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев)
Надвнесен данък (сумата се закръглява към всеки пълен лев)

24017
24018

От сумата на ред 15 извадете ред 16. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 17. Ако получената
разлика е отрицателно число, то се вписва на ред 18.

17
18

18.1 Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК
Да
Ако е попълнен ред 18 и на този ред е отбелязано „х” се посочват данни за банковата сметка, по която да бъде преведена сумата:

БАНКА: …………………………………….. BIC …………………………………… IBAN: ………………………………………………
Данни за титуляра на сметката:
ЕГН:
19
20

Име: ……………………………………………………………………………………………….

Ред 19 се попълва, ако деклараторът има право да ползва 5 на сто отстъпка върху данъка за довнасяне, на основание чл. 53 от ЗДДФЛ.

Отстъпка (ред 17 х 5 %)
Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 17 – ред 19)

24019
24020

Задължение за извършване на авансови вноски, вид и общ размер на определените (декларираните) авансови вноски за годината
(тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО)

21.1

Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО

Да

21.2

Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО

Да

21.3

Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО
Да
Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и не е приложило чл. 83, ал. 3 от
ЗКПО
Да
Сума, върху която се дължи лихва по чл. 89 от ЗКПО

21.4

(този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 21.3 или ред 21.4)

240211
240212
240213
240214

22.1

За месечни авансови вноски: ред 12 – (ред 21.1 + 0,2 х ред 21.1)

240221

22.2

За тримесечни авансови вноски: 0,75 х ред 12 – (ред 21.2 + 0,2 х ред 21.2)

240222

Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула

Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула

Част V – Прилагане на чл. 29а, ал. 2 от ЗДДФЛ

№
1
2

Показатели

Финансов резултат за доходи, придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от
която започва облагането на доходите с данък върху годишната данъчна основа, и за които приходът
е възникнал и начислен през годината (чл. 29а, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ)
Финансов резултат за доходи, придобити през годината, които не участват при формиране на
счетоводния финансов резултат за текущата или за следващи години (чл. 29а, ал. 2, т. 2 от ЗДДФЛ)

Х
Х

Сума

Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

(Свързани лица са тези по § 1, т. 3 от ДР на ДОПК. Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО)

№
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

ПОКАЗАТЕЛИ
Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:

СУМА

- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:

- от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:

- към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

Забележка: Не се попълват данни за свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
 съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се
прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица;
 работодател и работник;
 лицата, едното от които е направило дарение на другото.

3

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Част VІІ – Данък върху разходите

(тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО)

№

Вид разход

Данъчна основа

1
1

2
По чл. 204, т. 1 от ЗКПО - представителни разходи
По чл. 204, т. 2 от ЗКПО - социални разходи,
предоставени в натура
По чл. 204, т. 3 от ЗКПО – разходи, свързани с
експлоатация на превозни средства

3

2
3

Данъчна
ставка
4
10 %

Дължим
данък
5

10 %
10 %

Част VІІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения
№
1
2
3
4
5

Показатели
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01(вписва се общата

х

Сума

сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно номенклатурата)

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗКПО в полза на
лица с код 01 (до 10% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 02 (вписва се общата
сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 02, съгласно номенклатурата)

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗКПО в полза на
лица с код 02 (до 50% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 03 (вписва се общата
сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 03, съгласно номенклатурата)

7

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗКПО в полза на
лица с код 03 (до 15% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 04

8

Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗКПО

6

Необлагаеми
разходи
6
х

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 04, съгласно номенклатурата)
(сборът от сумите по ред 2, ред 4, ред 6 и ред 7 се редуцира до 65% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)

Код

Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение

здравни и лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и
на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика; специализирани
институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска
грижа съгласно Закона за народната просвета и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения; детски ясли,
детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в
страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за
интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; хора с увреждания, както и за технически помощни
01
средства за тях; лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им; Българския Червен
кръст; социално слаби лица; деца с увреждания или без родители; културни институти или за целите на културния, образователния или научния
обмен по международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по
смисъла на Закона за меценатството; Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими, както и
на наркозависими лица за тяхното лечение; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
Център „Фонд за лечение на деца” и Център „Фонд за асистирана репродукция”
02
безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
03
дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища,
04
включително висши училища
Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея лица, установени в или
граждани на друга държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП (Вж. чл. 31, ал. 7 от ЗКПО).

Част ІХ – Деклариране на вида и размера на авансовите вноски

(тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО. Лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно
чл. 83, ал. 3 от ЗКПО, не попълват тази част.)

1. Месечни вноски
2. Тримесечни вноски
3.Тримесечни вноски на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО
4. Размер на месечната/тримесечната авансова вноска
5. Размер на месечната/тримесечната авансова вноска след прилагане на чл. 91 от ЗКПО
(преотстъпване на авансови вноски)

Забележки: 1. Ако на ред 1.1 от Част ІІІ е посочена сума в размер над 3 000 000 лв., се отбелязва т. 1;
2. Ако на ред 1.1 от Част ІІІ е посочена сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се отбелязва т. 2;
3. Ако е избрано да се прилага чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1.1 от Част ІІІ е посочена сума в размер до 300 000 лв. включително, се отбелязва т. 3.
4. Ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, не се попълват т. 4 и/или 5 (т. 5 се попълва само от лицата, които
ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО).

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Подпис на
декларатора

4

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение № 3

БРОЙ 1

Образец 2031

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер

доходи от друга стопанска дейност

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І – Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
№
1

2

1

Придобит
доход
от
друга
стопанска дейност по чл. 29 от
ЗДДФЛ, в т.ч.:

1.1

2
3

Доходи с код
301 и 3011
код
размер
3

4

Доходи с кодове
от 302 до 305
код
размер
5

6

х

х

(40 на сто от ред 4)

(25 на сто от ред 4)

5

Разходи за дейността

6

Облагаем доход от дейността

7

Общ размер на облагаемия доход (вписва се сборът от сумите на ред 6 в колони 4, 6 и 8)

10
11
Код

8

х

Сума на доходите, подлежащи на
облагане по реда на чл. 29 от
ЗДДФЛ (ред 1 – ред 2 – ред 3)

9

7

От източници в чужбина
Доходи, които са участвали при формиране на
облагаем доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ за
предходни данъчни години*
Придобити през годината доходи за 2009 г. или за
предходни години, под формата на държавни
помощи, субсидии и друго подпомагане от
европейските фондове и държавния бюджет,
които са освободени от облагане**

4

8

Доходи с кодове
306 и 307
код
размер

(60 на сто от ред 4)

(ред 4 – ред 5)

Задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, удържани или
внесени авансово през годината
Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали
години
Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото
лице
Годишна данъчна основа за доходите от друга стопанска дейност
(ред 7 – ред 8 – ред 9 – ред 10)

Вид на дохода:

301

Разходи за
дейността

Доходи от дейност като регистриран земеделски производител за производство на непреработени продукти от селско
стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност
60 на сто
3011
Доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието,
Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, свързани с дейността по код 301
302
Доходи от дейност за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, извън тези с код 301,
включително доходи от продажба на произведена декоративна растителност
3021
Доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието,
Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, свързани с дейността по код 302
40 на сто
303
Доходи от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове); от ловно стопанство и от
рибно стопанство
304
Авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката,
културата и изкуството от техните автори, както и възнаграждения на артисти-изпълнители
305
Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси
306
Доходи от упражняване на свободна професия
25 на сто
307
Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения
Забележки: * На основание чл. 29, ал. 2 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от друга стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на
Търговския закон не се включват доходи, които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ за предходни данъчни години.
** На този ред се попълват доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители за производство
на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, придобити през течение на
годината под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие
на селските райони и от държавния бюджет, които на основание ПЗР на ЗДДФЛ не се включват в облагаемия доход по чл. 29 и не подлежат на облагане с данък,
когато са за 2009 г. или за предходни години.

Част ІІ – Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа, с
изключение на авансово внесения данък от декларатора по реда на чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ
1
2
3

Авансово удържан през годината данък от платеца на дохода по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ
(попълва се данъкът, посочен на ред 3 от Образец № 3 на служебната бележка)

Дължим и внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна
данъчна основа
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на
приспадане, включително в случаите по чл. 37а от ЗДДФЛ

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Част ІІІ - Данни за лицето, изплатило доход с код 304 или 307 по Част І

(попълва се само за доходи от източници в България, когато платецът е предприятие или самоосигуряващо се лице)

№
по
ред
1

ЕИК/Служебен номер от
регистъра на НАП/ЕГН

Наименование/Име на платеца

Код на
дохода

Размер на
дохода

2

3

4

5

Подпис на
декларатора

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

УКАЗАНИЯ:
Приложение № 3 (Образец 2031) се попълва от физически лица,
които не са търговци по смисъла на Търговския закон и които през
данъчната година са придобили доходи от стопанска дейност,
подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.
Местните физически лица декларират придобити доходи както от
източници в страната, така и от чужбина.
„Лица, упражняващи свободна професия“ са: експертсчетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите;
частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към
съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по
индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите;
архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на
културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните
агенти; други физически лица, за които са налице едновременно
следните условия:

осъществяват за своя сметка професионална дейност;

не са регистрирани като еднолични търговци;

са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за
социално осигуряване.
„Извънтрудови правоотношения“ са: правоотношенията, които не
са трудови правоотношения и не са упражняване на занаят или на
свободна професия по смисъла на ЗДДФЛ, по силата на които се дължи
постигането на определен резултат от физическо лице, което не е
едноличен търговец.
„Упражняване на занаят“ е: производството на изделия или
предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, вписано в
регистъра на занаятчиите, което не е регистрирано като едноличен
търговец.
"Доход от стопанска дейност на физически лица" за целите на
чл. 29а от ЗДДФЛ е доходът от дейността за производство на
преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с
изключение на доходите от производство на декоративна растителност,
на физическите лица, регистрирани като земеделски производители,
които не са търговци по смисъла на Търговския закон.
„Непреработен продукт от селско стопанство“ е: всеки първичен
продукт, получен от растенията и животните, който се използва в
естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или
преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични
изменения в състава.
Когато, на основание чл. 29а от ЗДФДЛ, физическите лица,
регистрирани като земеделски производители, формират облагаем
доход по реда на чл. 26 от същия закон, не попълват това приложение, а
Приложение № 2 (Образец 2021).
На ред 1, колони от 3 до 8 в Част І се посочва видът и размерът на
придобития през годината доход от друга стопанска дейност по чл. 29 от
ЗДДФЛ. При попълването на колони 3, 5 и 7 се ползва таблицата с
кодовете на видовете доходи. Ред 1.1 се попълва от местни физически
лица, които през годината са придобили доходи от източници в чужбина.
На ред 4 в колони от 4, 6 и 8 в Част І се посочва сумата от
доходите по съответните кодове, посочени в ред 1, намалена с доходите
по ред 2 в колони 4 и 6 и с доходите по ред 3 в колона 4, съгласно
забележките в Част І.
На ред 5 в колони от 4, 6 и 8 в Част І се посочва размерът на
разходите за дейността, които се приспадат от доходите на ред 1.
Размерът на разходите за дейността се изчислява като сумата на ред 4 в
съответната колона се умножи с нормативно определения процент
разходи:

за доходи с код 301 и 3011 – 60 на сто;

за доходи с код от 302 до 305 – 40 на сто;

за доходи с код 306 и 307 – 25 на сто.

2

На ред 6 в колони от 4, 6 и 8 в Част І се посочва облагаемият
доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци
по смисъла на Търговския закон, определен, като придобития през
годината доход се намалява с нормативно определения процент разходи
за дейността.
На ред 7 в Част І се посочва общият размер на облагаемия доход
от друга стопанска дейност.
На ред 8 в Част І се посочва общият размер на удържаните от
платеца/ите задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на
физическото лице по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и
на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), както и внесените авансово
през
годината
задължителни
осигурителни
вноски,
които
самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година
за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО: вноски за фондовете на
държавното обществено осигуряване, вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и вноски за здравно осигуряване.
На ред 9 в Част І се посочва общият размер на окончателните
осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО за годината (вноски за
фондовете на държавното обществено осигуряване, вноски за
допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за здравно
осигуряване), определени съгласно данните от Таблици 1 и 2 на
Справката/ите за окончателния размер на осигурителния доход (Образец
2004) към декларацията.
Ред 10 в Част І се попълва, в случай че през годината са внесени в
чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на
физическото лице.
Годишната данъчна основа на ред 11 в Част І се определя, като
облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с
вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за
данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се
- с удържаните от платеца задължителни осигурителни вноски по реда на
КСО и ЗЗО, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни
вноски, които са за сметка на физическото лице.
Облагаемият доход и годишната данъчна основа могат да
бъдат само положителна величина или 0.
На ред 1 в Част ІІ се посочва авансово удържания през годината
данък от платеца на дохода по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, като към
декларацията се прилага/т служебна/ите бележка/и по чл. 45, ал. 4 от
ЗДДФЛ (Образец № 3), удостоверяваща/и размера на този данък.
На ред 2 в Част ІІ се посочва дължимият и внесен патентен данък,
подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна
основа, когато през течение на годината е отпаднало основанието за
облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ и се преминава към
облагане по общия ред на ЗДДФЛ, като се прилага документ, издаден от
компетентната община, за размера на дължимия и внесен патентен
данък по реда на ЗМДТ към датата на подаване на декларацията за
отпадане на основанията за облагане с патентен данък.
На ред 3 в Част ІІ се посочва удържаният и/или внесеният
окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на
приспадане на основание чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ, както и в случаите по
чл. 37а от закона.
Данъците, посочени на редове 1, 2 и 3 в Част ІІ се пренасят на
ред 5, Част ІV в декларацията (Образец 2001).
На съответните редове в Част ІІІ се посочват данни за платците
на доходи от източници в България с код 304 и 307, посочени на ред 1 в
Част І, когато тези платци са предприятия по смисъла на ЗДДФЛ или
самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО. На съответните редове в
колона 5 от Част ІІІ се посочва брутният размер на дохода, т.е. без
приспадане на признатите разходи и/или направените удръжки от
платеца на дохода.
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Приложение № 4

Образец 2041

БРОЙ 1

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер

доходи от наем или от друго възмездно предоставяне
за ползване на права или имущество

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І - Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
№

код

1

2

1

Доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или
имущество, подлежащ на облагане по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ, в т.ч.:

1.1

от източници в чужбина
Сума на доходите от ред 1
Разходи за дейността (ред 2 х 10%)
Общ размер на облагаемия доход (ред 2 – ред 3)
Облагаем доход по чл. 33, ал. 9, подлежащ на приспадане на основание чл. 33,
ал. 10 от ЗДДФЛ
Облагаем доход (ред 4 – ред 5)
Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, внесени авансово
през годината
Окончателни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, включително за
минали години
Годишна данъчна основа за доходите от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество (ред 6 – ред 7 – ред 8)

2
3
4
5
6
7
8
9
Код
401
402
403

3

Доход
размер
4

Вид на дохода:

Доходи от наем на недвижимо имущество, включително придобити вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на
собственост на недвижимо имущество, както и в случаите по чл. 33, ал. 10 от ЗДДФЛ
Доходи от наем на движимо имущество, включително придобити вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост
на движимо имущество, както и в случаите по чл. 33, ал. 10 от ЗДДФЛ
Възнаграждения по договори за: франчайз, факторинг и други договори за предоставяне за ползване на права

Част ІІ – Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа, с
изключение на авансово внесения данък от декларатора по реда на чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ
1
2
3

Авансово удържан през годината данък от платеца на дохода по реда на чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ
(попълва се данъкът, посочен на ред 4 от Образец № 3 на служебната бележка)

Дължим и внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна
данъчна основа
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на
приспадане, включително в случаите по чл. 37а от ЗДДФЛ

Част ІІІ - Данни за лицето, изплатило дохода по Част І

(попълва се само за доходи от източници в България, когато платецът е предприятие или самоосигуряващо се лице)

№
по
ред
1

ЕИК/Служебен номер от
регистъра на НАП/ЕГН

Наименование/Име на платеца

Код на
дохода

Размер на
дохода

2

3

4

5

Подпис на
декларатора

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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УКАЗАНИЯ:
Приложение № 4 (образец 2041) се попълва
от физически лица, които през данъчната година са
придобили доходи от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество,
подлежащи на облагане с данък върху общата
годишна данъчна основа. Местните физически лица
декларират придобити доходи както от източници в
страната, така и от чужбина.

На ред 6 в Част І се посочва облагаемият
доход по чл. 31 от ЗДДФЛ, който представлява
разликата между общия размер на облагаемия
доход (ред 4) и облагаемия доход подлежащ на
приспадане на основание чл. 33, ал. 10 от ЗДДФЛ
(ред 5).
На ред 7 в Част І се посочват внесените
авансово през годината задължителни осигурителни
вноски, които лицето е задължено да прави за
данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40,
ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Доходите,
получени
от
имущество
съпружеска имуществена общност, се разделят
поравно между съпрузите.

На ред 8 в Част І се посочват окончателните
осигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО,
определени за годината, съгласно данните от
Таблица 2 на Справката за окончателния размер на
осигурителния доход за съответната година,
включително за минали години.

Не се декларират:
- доходите, получени от рента, аренда или от
друго възмездно предоставяне за ползване на
земеделска земя; и
- доходите, подлежащи на облагане с
окончателен данък, в т.ч. и от наем или друго
възмездно предоставяне на имущество в режим на
етажна собственост с форма на управление общо
събрание на собствениците, начислени/изплатени от
предприятия и самоосигуряващи се лица.

Годишната данъчна основа на ред 9 в Част І
се определя като облагаемият доход, придобит през
данъчната година, се намалява с вноските, които
лицето е задължено да прави за данъчната година
за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.

На ред 1 в колона 3 в Част І се посочва
видът на придобития през годината доход от наем
или от друго възмездно предоставяне за ползване на
права или имущество, подлежащ на облагане по
реда на чл. 31 от ЗДДФЛ. При попълването на тази
колона се ползва таблицата с кодовете на видовете
доходи. Ред 1.1 се попълва от местни физически
лица, които през годината са придобили доходи от
източници в чужбина.

Облагаемият доход и годишната данъчна
основа могат да бъдат само положителна
величина или 0.
На ред 1 в Част ІІ се посочва авансово
удържаният през годината данък от платеца на
дохода по реда на чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, като към
декларацията се прилагат служебните бележки,
удостоверяващи размера на този данък.

На ред 1 в колона 4 в Част І се посочва
брутният размер на придобития доход за съответния
вид.

На ред 2 в Част ІІ се посочва дължимият и
внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от
данъка върху общата годишна данъчна основа,
когато през течение на годината е отпаднало
основанието за облагане с патентен данък по реда
на ЗМДТ и се преминава към облагане по общия ред
на ЗДДФЛ, като се прилага документ, издаден от
компетентната община, за размера на дължимия и
внесен патентен данък по реда на ЗМДТ към датата
на подаване на декларацията за отпадане на
основанията за облагане с патентен данък.

На ред 2 в Част І се посочва общият размер
на посочените на ред 1 доходи.
На ред 3 в Част І се посочва размерът на
разходите за дейността, които се приспадат от
доходите по ред 1. Размерът на разходите за
дейността се изчислява като сумата на ред 2 се
умножи с нормативно определения процент разходи
– 10 на сто.

На ред 3 в Част ІІ се посочва удържаният
и/или внесеният окончателен данък за доходи по
чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане на
основание чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ, както и в случаите
по чл. 37а от закона.

На ред 4 в Част І се посочва общият размер
на облагаемия доход за доходите на ред 1,
включително облагаемия доход по чл. 33, ал. 9 от
ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане на основание чл.
33, ал. 10 от ЗДДФЛ, посочен на ред 5 в Част І.

Данъците, посочени на редове 1, 2 и 3 в Част
ІІ се пренасят на ред 5, Част ІV в декларацията
(Образец 2001).

Ред 5 в Част І се попълва в случаите на
прекратяване на договор за лизинг през течение на
данъчната година, ако в договора изрично е
предвидено прехвърляне на правото на собственост,
преди изтичане срока на договора и без да се
прехвърли правото на собственост върху движимото
или недвижимото имущество - предмет на договора.
Облагаемият доход в тези случаи е равен на
размера
облагаемия
доход,
определен
по
формулата в чл. 33, ал. 9 от ЗДДФЛ на база на
неподлежащите на връщане лизингови вноски,
получени през предходни данъчни години.

На съответните редове в Част ІІІ се посочват
данни за платците на доходи от източници в
България, посочени на ред 1 в Част І, когато тези
платци са предприятия по смисъла на ЗДДФЛ или
самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО. На
съответните редове в колона 5 от Част ІІІ се посочва
брутният размер на дохода, т.е. без приспадане на
признатите разходи и/или направените удръжки от
платеца на доходите.
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С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение № 5

БРОЙ 1

Образец 2051

доходи от прехвърляне на права или имущество

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер
Данъчна година

Част І - Формиране на облагаемия доход
Таблица 1

Код на
дохода

№

1

в т.ч. от
източници
в чужбина

Продажна
цена

2

Разходи

Цена на
Положителна
придобиване
разлика
(к. 3 – к. 4 > 0)

3

3.1

4

(к. 5 х 10%
- само за
доходи с
код 501,
502 и 505)

5

Частично
получено
плащане
през
годината

Получени
през
годината
вноски по
договор за
лизинг

(само за доходи
с код 502 и 504)

(само за доходи
с код 505)

7

8

6

Облагаем доход

1.(к. 5 – к. 6); или
2. (к. 5 – к. 6) х (к.7:к.3) –
при доходи с код 502;
или
3. (к. 5 х /к.7:к.3/) – при
доходи с код 504 или
4. (к. 5 – к. 6) х (к.8:к.3) –
при доходи с код 505

9

1
2
3
4
5
6
Общ размер на облагаемия доход за имуществото по Таблица 1

7

(сбора от сумите, посочени в колона 9)
Код
501
502
503
504
505
506
507

Вид на дохода:

Таблица 2
№
1
1

Разходи

Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество
Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество,
когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество (пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произведения на
изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети)
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години
Доходи от предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на
собственост върху имуществото
Доход от продажба на вещи съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗДДФЛ – в този случай в к. 3 се посочва пазарната цена на вещта, а в к. 4 –
данъчната стойност (за данъчни амортизируеми активи по ЗКПО) или документално доказаната цена на придобиване (за вещи,
които не са амортизируеми активи по ЗКПО)
Доход от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване – в к. 3 се посочва определената с договора
продажна цена, а в к. 4 собственият капитал на предприятието на едноличния търговец

Код на
дохода

Дата на
прехвърляне

Продажна цена

3

4

2

в т.ч. от
източници в
чужбина
4.1

Цена на придобиване
5

10 на сто
х
10 на сто

х

Резултат от сделката
печалба
загуба

(к. 4 – к.5 > 0)

6

(к. 4 – к.5 < 0)

7

2
3
4
5
Обща сума за годината

6
7
Код
508

Облагаем доход за имуществото по Таблица 2
(ред 6 на колона 6 – ред 6 на колона 7)
Вид на дохода:

Доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни
инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи

509

Доходи от търговия с чуждестранна валута

Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа
1

Годишна данъчна основа

(ред 7 в колона 9 на Таблица 1 + ред 7 на Таблица 2)

Част ІІІ - Данни за лицето, изплатило дохода по Част І, Таблица 2

(попълва се само за доходи от източници в България, когато платецът е предприятие или самоосигуряващо се лице)

№
1

ЕИК/Служебен номер от
регистъра на НАП/ЕГН
2

Подпис на
декларатора

Наименование/Име на платеца
3

Код на
дохода

Размер на дохода

4

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

5

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

УКАЗАНИЯ:
Приложение № 5 (образец 2051) се попълва за
придобити през годината доходи от прехвърляне на
права или имущество, подлежащи на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа. Местните
физически лица декларират придобити доходи както от
източници в страната, така и от чужбина.

дружество - в случаите на продажба или замяна на
акции и дялове, получени за направени непарични
вноски в търговско дружество, с изключение на случаите
по т. 5;
10. данъчната стойност на имуществото към
момента на заличаването на едноличния търговец от
търговския регистър - в случаите на заличаване на
едноличен
търговец,
когато
имуществото
на
предприятието е преминало към физическото лице собственик.

В Част І, Таблица 1 се формира облагаемият доход
от продажба на права или имущество, с изключение на
доходите от продажба или замяна на акции, дялове,
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и
други финансови активи, както и от търговия с
чуждестранна валута.

Когато физическо лице - собственик на предприятие
на едноличен търговец е включило в имуществото на
предприятието придобити от него движими или
недвижими вещи и впоследствие изключи тези вещи от
имуществото на едноличния търговец се смята, че
физическото лице - собственик на едноличния търговец,
извършва продажба на тези вещи по пазарна цена,
независимо от обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ. В
тези случаи в колона 3, Таблица 1, Част І се попълва
пазарната цена, а в колона 4 - данъчната стойност за
данъчни амортизируеми активи по ЗКПО или
документално доказаната цена на придобиване - за
всички други вещи.

Продажната цена включва всичко придобито от
лицето във връзка с продажбата/замяната, включително
възнаграждение, различно от пари. Колона 3.1 на
Таблица 1 и колона 4.1 на Таблица 2 в Част І се
попълват от местни физически лица, които през
годината са придобили доходи от източници в чужбина.
Цената на придобиване е:
1. документално доказаната цена на придобиване
на имуществото;
2. документално доказаната цена на придобиване
на имуществото, увеличена с документално доказаното
доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите
на замяна с доплащане;
3. нула - когато няма документално доказана цена
на придобиване, включително за имущество, придобито
по дарение, или за акции и дялове, получени при
разпределение на печалба или друг източник на
собствен капитал. Цената на придобиване на
недвижимото имущество е нула и при последваща
продажба или замяна на поземлен имот (включително
на ограничени вещни права върху него), върху който е
било учредено право на строеж и при облагането на
дохода е определена цена на придобиване по реда на
т. 8;
4. документално доказаното доплащане, дължимо
от физическото лице - в случаите на замяна с
доплащане, когато няма документално доказана цена на
придобиване на имуществото;
5. частта от непаричната вноска, вписана в
учредителния договор, в дружествения договор или в
устава на търговско дружество, съответстваща на
продадените или на заменените акции и дялове - в
случаите на направени непарични вноски в търговско
дружество, когато вноската има за предмет имущество,
доходите от продажбата или замяната на което са
необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ към
датата на вписване на вноската в търговския регистър;
6. пазарната цена по чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ на
имуществото, придобито при замяна - в случаите на
продажба/замяна на имущество, придобито при замяна;
7. документално доказаната цена на придобиване
на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително
с общия индекс на потребителските цени, обявен от
Националния статистически институт - в случаите на
продажба или замяна на имущество, придобито преди 1
януари 1998 г.;
8. документално доказаната цена на придобиване на
поземления имот, съответстваща на частта, за която е
учредено право на строеж - в случаите на учредяване
право на строеж;
9. документално доказаната цена на придобиване на
имуществото - предмет на непарична вноска в търговско

При прехвърляне на предприятие на едноличен
търговец със заличаване на едноличния търговец от
търговския регистър, в колона 3, Таблица 1, Част І се
посочва определената с договора продажна цена, а в
колона 4, Таблица 1, Част І - собственият капитал на
предприятието.
„Собствен
капитал
на
предприятието“
е
разликата между балансовата стойност на активите и
балансовата стойност на пасивите на предприятието.
В Част І, Таблица 2 се формира облагаемият доход
от продажба или замяна на акции, дялове,
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и
други финансови активи, както и от търговия с
чуждестранна валута.
В Част ІІ се формира годишната данъчна основа за
доходите от прехвърляне на права или имущество, която
се изчислява като сбор от сумата на ред 7 в Таблица 1,
Част І и сумата на ред 7 в Таблица 2, Част І.
Облагаемият доход и годишната данъчна основа
могат да бъдат само положителна величина или 0.
На съответните редове в Част ІІІ се посочват данни
за платците на доходи от източници в България,
посочени в Таблица 2 на Част І, когато тези платци са
предприятия
по
смисъла
на
ЗДДФЛ
или
самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО. На
съответните редове в колона 5 от Част ІІІ се посочва
брутният размер на дохода, т.е. без приспадане на
признатите разходи и/или направените удръжки от
платеца на дохода.

2

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН
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Приложение № 6

Образец 2061

доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

БРОЙ 1

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер
Данъчна година

Част І - Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
Доход

№

код

2

1

3

размер

4

Облагаем доход, в т.ч.:

1

1.1
2
3
4
5
Код
601
602

от източници в чужбина
Общ размер на облагаемия доход (вписва се сборът на доходите от ред 1 в колона 4)
Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, внесени
авансово през годината
Окончателни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, включително за
минали години
Годишна данъчна основа за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ (ред 2 – ред 3 – ред 4)
Вид на дохода:

Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер
Парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси,
които не са предоставени от работодател или възложител
Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изкл. на лихвите
по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ

603

604

Производствени дивиденти от кооперации

605

Упражняване на права на интелектуална собственост по наследство

606

Доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, които не са изрично
посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с окончателни данъци по реда на
същия закон или с окончателни данъци по реда на ЗКПО

Част ІІ - Данни за лицето, изплатило дохода по Част І

(попълва се само за доходи от източници в България, когато платецът е предприятие или самоосигуряващо се лице)

№
по
ред
1

ЕИК/Служебен номер от
регистъра на НАП/ЕГН

Наименование/Име на платеца

Код на
дохода

Размер на
дохода

2

3

4

5

Подпис на
декларатора

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

УКАЗАНИЯ:
"Интелектуална
собственост"
е
собствеността върху произведения на
науката,
изкуството
и
литературата,
включително кино- и телевизионни филми и
записи
за
телевизионни
или
радиопредавания; върху патенти, търговски
марки, промишлени образци и полезни
модели,
чертежи,
планове,
секретни
формули и процеси, както и информация за
промишлен, търговски или научен опит (ноухау).

Приложение № 6 (образец 2061) се
попълва за придобити през годината доходи
от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.
Местните
физически
лица
декларират
придобити доходи както от източници в
страната, така и от чужбина.
На ред 1 в колона 4 на Част І се посочва
брутната сума на облагаемите доходи,
придобити през данъчната година от:
 обезщетения за пропуснати ползи и
неустойки с такъв характер;
 парични и предметни награди от игри,
от състезания и конкурси, които не са
предоставени от работодател или
възложител;
 лихви, в т. ч. съдържащи се във
вноските по лизинг, с изключение на
облагаемите с окончателен данък
лихви по депозитни сметки в
търговски банки, придобити от местни
физически лица;
 производствени
дивиденти
от
кооперации;
 упражняване
на
права
на
интелектуална
собственост
по
наследство;
 всички други източници, които не са
изрично посочени в ЗДДФЛ и не са
обложени с окончателни данъци по
реда на този закон или с окончателни
данъци по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане.

"Лихва" е доход от всякакъв вид
вземания за дълг, независимо дали е
гарантиран с ипотека или с клауза за участие
в печалбата на длъжника, включително
лихвите по депозити в банки и доходите
(премиите) от бонове и облигации.
На ред 3 в Част І се посочва общият
размер на авансовите вноски, които лицето е
задължено да прави за данъчната година за
своя сметка на основание чл. 40, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
На ред 4 в Част І се посочва общият
размер на окончателните осигурителни
вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО за годината,
определени съгласно данните от Таблица 2
на Справката/ите за окончателния размер на
осигурителния доход (Образец 2004) към
декларацията.
Годишната данъчна основа на ред 5 в
Част І за доходите от други източници се
определя, като облагаемият доход, придобит
през данъчната година, се намалява с
вноските, които лицето е задължено да
прави за данъчната година за своя сметка по
реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.

При определянето на облагаемите доходи
се изключват доходите, които са необлагаеми
по силата на закон.
Ред 1.1 се попълва от местни физически
лица, които през годината са придобили
доходи от източници в чужбина.

Облагаемият доход и годишната
данъчна основа могат да бъдат само
положителна величина или 0.

За изплатените доходи от други източници
по чл. 35 от ЗДДФЛ предприятието или
самоосигуряващото се лице издава служебна
бележка по образец, която се прилага към
декларацията.

На съответните редове в Част ІІ се
посочват данни за платците на доходи от
източници в България, посочени на ред 1 в
Част І, когато тези платци са предприятия по
смисъла на ЗДДФЛ или самоосигуряващи се
лица по смисъла на КСО. На съответните
редове в колона 5 от Част ІІ се посочва
брутният размер на дохода, т.е. без
приспадане на направените удръжки от
платеца на доходите.

В колона 3 на Част І се посочва кодът,
съответстващ на конкретния вид доход,
посочен в номенклатурата под Част І.
Например за упражняване на права на
интелектуална собственост по наследство – в
колона 3 се вписва код „605”.
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БРОЙ 1

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер

Образец 2071

доходи от дейности, подлежащи на облагане с
патентен данък по реда на ЗМДТ

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се
подава заедно с образец 2001)

Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и
на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

1. Данни
за ЕТ

Част І – Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец
1.1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП
1.2. Фирма

Част ІІ – Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ

№

1

2

1

Приходи/доходи
от дейността

2
3

Общо разходи
Облагаем доход

През данъчната година е осъществявана патентна дейност като:
Физическо лице,
Едноличен
Свободна
извън посочените
Занаятчия
търговец
професия
в предходните
колони
код
размер
код
размер
код
размер
код
размер
3

4

5

6

х

7

8

9

х

10

х

710
711

Код и наименование на патентната дейност, съгласно приложение № 4 от ЗМДТ:
Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под
721
наем
722
Заведения за хранене и развлечения
Компаньонки и компаньони
723
Търговия на дребно до 100 кв. м.нетна търговска площ на обекта
Масажистки и масажисти
724
Платени паркинги
Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти
725
Дърводелски услуги
Фотографски услуги
Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под
726
Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги
наем на недвижими имоти
727
Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали
Санитарни възли, наети под аренда
Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки
728
Обущарски и шапкарски услуги
услуги, ремонт на шевни машини
Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на
729
Металообработващи услуги
велосипеди, коминочистачни услуги
730
Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги
Заложни къщи
731
Машинописни и/или копирни услуги
Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература

712

Козметични услуги, поставяне на татуировки

732

713
714
715
716

Маникюр, педикюр
Часовникарски услуги
Тапицерски услуги
Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми
Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други
услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни
превозни средства
Ремонт на електро- и водопроводни инсталации
Стъкларски услуги
Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални
уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти

733
734
735
736

Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника
(копирни апарати, факс апарати, принтери и други)
Игри с развлекателен или спортен характер
Фитнес центрове и спортни зали
Химическо чистене, пране и гладене
Мелничарски услуги

737

Услуги с атрактивен характер

738
739

Обучение на водачи на моторни превозни средства
Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства

740

Услуги със земеделска и горска техника

701
702
703
704
705
706
707
708
709

717
718
719
720

Места за настаняване с не повече от 20 стаи

Подпис на
декларатора

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

БРОЙ 1
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С Т Р. 4 5

УКАЗАНИЯ:
Приложение № 7 (образец 2071) се
попълва от физически лица, които през
съответната година са извършвали дейност,
доходите от която подлежат на облагане с
патентен данък по реда на Закона за местните
данъци и такси (ЗМДТ). Данните от това
приложение не участват при формирането на
общата годишна данъчна основа и на
годишната данъчна основа по чл. 28 от
ЗДДФЛ.

За улеснение, при определянето на
облагаемия доход, за целите на това
приложение може да се ползва съответното
приложение, в което биха се декларирали
доходите, ако не се облагаха с патентен данък
(Приложение № 2, ако дейността е
осъществявана като едноличен търговец;
Приложение № 3 - за упражняване на занаят
или свободна професия).
Използваното за целта приложение не се
прилага към годишната данъчна декларация.

Част І „Идентификационни данни за
предприятието на едноличния търговец”
се попълва само от еднолични търговци,
регистрирани по Търговския закон.

Пример: През течение на годината
физическо лице упражнява занаят, доходите
от който подлежат на облагане с патентен
данък и общият размер на придобитите
през годината доходи е 5000 лв. В този
случай облагаемият доход ще се изчисли по
следния начин:

Във
връзка
с
определянето
на
окончателните осигурителни вноски по реда
на Кодекса за социалното осигуряване (КСО)
и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) е
необходимо да се формира облагаем доход
за
извършваните
патентни
дейности
съобразно начина, по който са осъществявани
съответните дейности (като: едноличен
търговец; упражняване на занаятчийска или
друга дейност) и съгласно съответстващите
правила, предвидени в ЗДДФЛ за тези
източници на доход.
Например, ако е извършвана патентна
дейност като едноличен търговец се попълват
колони 3 и 4 на Част ІІ. В колона 3 се посочва
кодът, съответстващ на конкретния вид
патентна дейност, посочен в номенклатурата
в Част ІІ. В тези случаи на ред 1 в колона 4 в
Част ІІ се вписват приходите от съответната
патентна дейност, а на ред 2 общият размер
на разходите съгласно данните по Отчета за
приходите и разходите. Облагаемият доход на
ред 3 се определя, като финансовият
резултат
от
патентните
дейности
се
преобразува
по
ред,
аналогичен
на
предвидения в Приложение № 2, без да се
намалява с размера на приспаднатата
данъчна загуба по реда на ЗКПО.

1.Определят се нормативно-признатите
разходи:
5000 лв. х 40% = 2000 лв.
2. От получения през годината доход се
приспадат нормативно-признатите разходи
5000 лв. - 2000 лв.= 3000 лв.
3.Сумата
3000
лв.
представлява
облагаемият доход за целите на това
приложение, който се вписва на ред 3 в
колона „Занаятчия“.
Колони 9 и 10 на Част ІІ се попълват от
физически лица, които не са регистрирани
като търговци и чиято дейност не може да се
определи като упражняване на свободна
професия или упражняване на занаят. Такива
са
например
физическите
лица,
нерегистрирани по Търговския закон, които
извършват продажба на вестници и списания;
оказват услуги със земеделска и горска
техника и други дейности, доходите от които
подлежат на облагане с патентен данък по
реда на ЗМДТ.
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БРОЙ 1

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер

Образец 2081

Приложение № 8

притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска
дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; доходи по
чл. 38 от ЗДДФЛ от източници в чужбина, подлежащи на деклариране; данък
подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се
подава заедно с образец 2001)

Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и
на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ

Част І – Информация за притежаваните акции и дялови участия в дружества в чужбина
Вид
1

Цена на придобиване

Държава

Брой

Дата и година на
придобиване
(ддммгггг)

В съответната
валута

В лева

2

3

4

5

6

1
Акции

2
3
1

Дялове

2
3

Част ІІ – Информация за притежаваните място на стопанска дейност, определена база и
недвижима собственост в чужбина
Държава

Адрес
Вид

Място на стопанска
дейност

Дата и година на
придобиване
(ддммгггг)

Определена база
1
2

Недвижима
собственост

3
4
5

Част ІІІ – Информация за придобитите през годината доходи от дивиденти от източници в
чужбина
Данни за лицето, изплатило дохода
№

Наименование

1

Държава

2

Брутна сума на
дохода

3

4

Дължим данък
по чл. 38 от
ЗДДФЛ

Намаление
съгласно
СИДДО или по
чл. 76 от ЗДДФЛ

5

6

Внесен
данък в
България
7

Част ІV – Информация за придобити през годината доходи от ликвидационни дялове от
източници в чужбина
Данни за лицето, изплатило дохода
№

Наименование

Държава

1

2

3

Стойност
4

Документално
Дължим данък
доказана
по чл. 38 от
цена на
ЗДДФЛ
придобиване
5

6

Намаление
съгласно
СИДДО или
по чл. 76 от
ЗДДФЛ
7

Внесен
данък в
България
8

БРОЙ 1
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Част V – Информация за придобити през годината облагаеми доходи от акции и дялове в
търговски дружества при замяна на акции и дялове в търговски дружества в чужбина
Данни за лицето, изплатило
дохода

№
1

Наименование

Държава

2

3

Цена на
Пазарна
придобива
цена
не
4

Дата на
замяната

5

6

Данък,
Намаление
определен
Дата на
съгласно
към
последваща
СИДДО или по
момента
продажба или
чл. 76 от
на
замяна
ЗДДФЛ
замяната
7

8

9

Внесен
данък в
България
10

Част VІ – Информация за придобити през годината облагаеми доходи от допълнително
доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от
източници в чужбина
Данни за лицето, изплатило дохода

№

Наименование

1

Държава

2

Дължим данък
Брутна сума Данъчна
по чл. 38, ал. 8
на дохода
ставка
от ЗДДФЛ

3

4

5

Намаление
съгласно СИДДО
или по чл. 76 от
ЗДДФЛ

6

7

Внесен
данък в
България
8

Част VІІ – Информация за придобитите през годината доходи от лихви по депозитни сметки в
търговски банки от източници в чужбина
Данни за лицето, изплатило дохода

№

Наименование

Държава

2

1

Брутна сума
на дохода

3

Дължим данък по Намаление съгласно
чл. 38, ал. 13 от
СИДДО или
ЗДДФЛ
по чл. 76 от ЗДДФЛ

4

5

6

Внесен
данък в
България
7

Част VІІІ – Данък за доходи от спестявания, подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от
ЗДДФЛ
Данни за лицето, изплатило дохода

№

Наименование
2

1

Размер на данъка, подлежащ на
приспадане от данъка върху
общата годишна данъчна основа
4

Държава
3

Общата сума от колона 4 се включва в сумата на ред 5 в Част ІV от Образец 2001

Общо:

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

Подпис на
декларатора

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

УКАЗАНИЯ:
Това приложение се попълва от местни физически
лица, за които е налице поне едно от следните
обстоятелства:
1. Притежават акции, дялови участия в дружества,
място на стопанска дейност, определена база и
недвижима собственост в чужбина;
2. През годината са придобили доходи от:

дивиденти от източници в чужбина;

ликвидационни дялове от източници в
чужбина;

замяна на акции и дялове в търговски
дружества в чужбина за акции и дялове в
търговски дружества в чужбина или в местни
търговски дружества;

доброволно осигуряване и застраховане от
източници в чужбина, подлежащи на облагане

с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 8 от
ЗДДФЛ;

лихви по депозитни сметки в чужбина.
3. Имат право да приспадат платения в чужбина данък за
доходи от спестявания, на основание чл. 78 от ЗДДФЛ.
Данъкът, подлежащ на приспадане от данъка върху
общата годишна данъчна основа се попълва в колона 4
на Част VІІІ.
На основание чл. 78 от ЗДДФЛ, удържаният данък в
Кралство Белгия, Република Австрия или във Великото
Херцогство Люксембург за доходи от спестявания,
изплатени от агент-платец на местни физически лица, с
изключение на еднолични търговци, се приспада от
дължимия данък върху общата годишна данъчна основа
на лицето, определен в подадената годишна данъчна
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

2

Данъчна година

ЕГН/ЛНЧ/служебен номер

2

1

Обща сума:

3

Код
вид
доход

Брутен размер на
дохода
(включително
платеният данък)
4

5

Нормативно
определени
разходи
6

Задължителни
осигурителни
вноски
7

Годишна
данъчна основа
8

Финансов
резултат

9

Годишна данъчна
основа по чл. 28 от
ЗДДФЛ

2

1

Обща сума:

3

Брутен размер
на дохода
(включително
платеният
данък)
4

5

Нормативно
определени
разходи
6

Задължителни
осигурителни
вноски
7

Годишна
данъчна
основа

Общата сума от колона 10 се включва в сумата на ред 5 в Част ІV от образец 2001

Държава

№

Код
вид
доход

8

Платен
данък в
чужбина

9

Допустим
размер на
данъчния
кредит

10

Размер на
признатия
данъчен
кредит

№ и дата на
документа за
дохода и
съответния
данък
11

ДЪРЖАВЕН

Част ІІ - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, за които се прилагат методите „Пълен
данъчен кредит“, „Обикновен данъчен кредит“ или „Фиктивен данъчен кредит“, предвидени в съответната СИДДО или за които се
ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛ

48

Общата сума от колона 7 се пренася на ред 7 в колона 4 в Част VІ от Приложение № 10, а общата сума в колона 9 участва при формирането на
годишната данъчна основа на ред 8, Част ІV от Приложение № 2

Държава

№

Част І - Облагаеми доходи по ЗДДФЛ от източници в чужбина, за които в съответната СИДДО е предвиден методът “Освобождаване с
прогресия”

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане

Приложение № 9

Образец 2091

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 1

2

1

Обща сума:

3

5

Платен
данък в
чужбина
7

Размер на
признатия
данъчен
кредит

2

При реализиран доход, за който се прилага методът „Обикновен данъчен
кредит”, както и в случаите по чл. 76 от ЗДДФЛ, т.е. когато с държавата на
източника на дохода България няма сключена СИДДО, размерът на признатия
данъчен кредит ще се изчислява като на съответните редове в колона 9 на Част ІІ и
в колона 6 на Част ІІІ ще се посочва дължимия в България данък, определен
съгласно ЗДДФЛ за този доход. Посочените в колона 9 на Част ІІ и в колона 6 на
Част ІІІ суми ще се сравняват със сумите посочени в колона 8 на Част ІІ и в колона
5 на Част ІІІ. На тази база в колона 10 на Част ІІ ще се записва по-малката от
сумите в колони 8 и 9, а в колона 7 на Част ІІІ ще се записва по-малката от сумите в
колони 5 и 6.

При реализиран доход, за който се прилага методът "Фиктивен данъчен
кредит", на съответните редове в колона 8 на Част ІІ и в колона 5 на Част ІІІ
следва да се запише сума, която би била платена, ако държавата, в която е
реализиран доходът, не е предоставила освобождаване от облагане за тези доходи
в пълен или частичен размер. Размерът на признатия данъчен кредит ще се
изчислява по правилата, които са изложени по-долу относно прилагането на
метода „Обикновен данъчен кредит”.

При реализиран доход от чужбина, за който се прилага методът "Пълен
данъчен кредит", сумата, посочена на съответните редове в колона 8 на Част ІІ и
в колона 5 на Част ІІІ, се записва непроменена съответно в колони 9 и 10 на Част ІІ
и в колони 6 и 7 на Част ІІІ.

8

№ и дата на документа за
дохода и съответния
данък

ДЪРЖАВЕН

Част І се попълва за облагаеми доходи по ЗДДФЛ, реализирани от източници в
чужбина, за които в съответната СИДДО е предвиден методът „Освобождаване с
прогресия“.
Част ІІ се попълва при прилагане на методите на данъчния кредит за реализирани
доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, а
Част ІІІ – при прилагане на методите на данъчния кредит за реализирани доходи от
физическо лице което е търговец по Търговския закон.
В колона 3 на Част І и Част ІІ се попълва кода, съответстващ на вида на дохода,
съгласно таблицата към съответното Приложение, в което подлежи на деклариране
придобития доход.
Брутният размер на дохода, нормативно определените разходи, задължителните
осигурителни вноски, годишната данъчна основа, както и финансовият резултат и
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, се определят според предвиденото в
приложимото българско законодателство.

Това приложение се попълва от местни физически лица за реализирани доходи от
източник в чужда държава, когато:

няма подписана СИДДО и се ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от
ЗДДФЛ;

е в сила и се прилага подписана СИДДО, в зависимост от възприетия
метод за избягване на двойното данъчно облагане. Информация в тази
връзка може да се намери на интернет адрес www.nap.bg

УКАЗАНИЯ:

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс

4

Годишна данъчна
основа по чл. 28 от
ЗДДФЛ

Общата сума от колона 7 се посочва на ред 10 в Приложение № 2

Държава

№

Финансов
резултат

Допустим
размер на
данъчния
кредит за
съответния
идентичен
(подобен) данък
6

Част ІІІ - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, за които се прилагат методите
„Пълен данъчен кредит“, „Обикновен данъчен кредит“ или „Фиктивен данъчен кредит“, предвидени в съответната СИДДО или за
които се ползва данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДФЛ

БРОЙ 1
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер

Образец 2010

Приложение № 10

ползване на данъчни облекчения

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І – Данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност
Към декларацията прилагам копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК
1

>>
Тази сума се вписва
на ред 1 в колона 3
от Част VІ >>

Размер на данъчното облекчение (максималният размер е 7920 лв.)

Част ІІ – Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
№
1
1
2
3

4
5
6

Размер на
личните
вноски
3

Вид на личните вноски, направени през годината
2

Направени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване
Размер на данъчното облекчение за ползване от сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (направени през годината лични вноски до 10% от ред 1 в Част ІV на обр. 2001)
Размер на данъчното облекчение за ползване от годишната данъчна основа по
чл. 28 от ЗДДФЛ (направени през годината лични вноски до 10% от ред 4, Част ІV от Приложение № 2)

Х
Тази сума се вписва
на ред 2 в колона 4 на
Част VІ >>
Тази сума се вписва
на ред 2 в колона 5 на
Част VІ >>

Направени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и
премии по застраховки „Живот“
Размер на данъчното облекчение за ползване от сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (направени през годината лични вноски до 10% от ред 1 в Част ІV на обр. 2001)
Размер на данъчното облекчение за ползване от годишната данъчна основа по
чл. 28 от ЗДДФЛ (направени през годината лични вноски до 10% от ред 4, Част ІV от Приложение № 2)

Размер на
данъчното
облекчение
4

Х
Тази сума се вписва
на ред 3 в колона 4 на
Част VІ >>
Тази сума се вписва
на ред 3 в колона 5 на
Част VІ >>

Част ІІІ – Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
Към декларацията прилагам копия на документи, удостоверяващи направените вноски >>
1

Размер на данъчното облекчение
направени през годината)

Тази сума се вписва

(вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, на ред 4 в колона 3
от Част VІ

>>

Част ІV – Данъчно облекчение за дарения
Към декларацията прилагам:
1. Копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в номенклатурата под тази таблица и че предметът на дарението е
получен >>
2. Официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден (заверен) от компетентен орган на съответната
чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач >>
(документите в т. 2 се прилагат към декларацията, ако дарението е в полза на идентично или сходно лице, установено в друга държава – членка на ЕС или
държава – страна по Споразумението за ЕИП).

1

Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01

2

Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 01

3

Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 02

4

Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 02

5

Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 03

6

Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 03

7

Общ размер на данъчното облекчение

Код
01

02
03

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно номенклатурата)
(сумата от ред 1 се редуцира до 5% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 02, съгласно номенклатурата)
(сумата от ред 3 се редуцира до 15% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 03, съгласно номенклатурата)
(сумата от ред 5 се редуцира до 50% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

(сборът от сумите по ред 2, ред 4 и
ред 6 се редуцира до 65% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)

Тази сума се вписва на ред 5 в
колона 4 от Част VІ >>

Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение

здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето; лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални
услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на
труда и социалната политика; специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за народната просвета; детски ясли, детски градини, училища, висши
училища или академии; бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания;
специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с
увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; Българския Червен кръст; културни институти, читалища, както и за
целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; фонд "Енергийна ефективност и
възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
Дарение за култура
Център „Фонд за лечение на деца” и Център „Фонд за асистирана репродукция“

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Част V – Данъчно облекчение за млади семейства
Към декларацията прилагам:
1. Документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв.
от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище >>
2. Декларация от съпруга/съпругата, че няма да ползва данъчното облекчение за настоящата данъчна година >>
3. Легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач на документа по т. 1>>
(този документ се прилага, ако банката кредитозаемател е установена за данъчни цели в друга държава - членка на ЕС или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП);

4. Официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ, издадени от компетентните органи на
съответната чужда държава, и техният превод на български език, извършен от заклет преводач >>
(тези документи се прилагат, ако деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по
Споразумението за ЕИП).

Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение:

1

(Съгласно чл. 22а, ал. 4 от ЗДДФЛ, обстоятелствата и условията, при наличието на които може да се ползва данъчното облекчение за млади
семейства, се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.)

За данъчната година съм местно лице на Република България >>
За данъчната година съм местно лице на друга държава – членка на ЕС, или държава - страна по Споразумението за
ЕИП >>
Договорът за ипотечния кредит е сключен от:

2
3

(посочват се собственото и фамилно име на декларатора и/или на съпруга/та, с който/която имат сключен граждански брак)

5
6

ден
месец
година
Дата на сключване на договора
Към тази дата не съм навършил и/или съпругът/ата
за ипотечен кредит >>
ми не е навършил/а 35-годишна възраст >>
Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година >>
Размер на главницата по ипотечния кредит в лева >>

7

Размер на данъчното облекчение

4

(вписва се сумата от направените през годината лихвени
плащания върху първите 100 000 лв. от главницата по ипотечния кредит)

Тази сума се вписва на
ред 6 в колона 4 от Част
VІ >>

ДЕКЛАРАЦИЯ
от съпруга/та по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ

1. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

2. Код по т. 1

4. Постоянен
адрес
3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан Служебен № от
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5. Декларирам, че няма да ползвам данъчното облекчение за млади семейства:

/подпис/

Част VІ - Ползване на данъчните облекчения
№
1

Вид на данъчното облекчение

Размер на данъчното
облекчение

Размер на данъчното
облекчение, с който се
намалява годишната данъчна
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
5

5

2
Данъчно
облекчение
за
намалена
работоспособност
Данъчно облекчение за лични вноски за
допълнително доброволно осигуряване
Данъчно облекчение за лични вноски за
доброволно здравно осигуряване и
застраховки „Живот”
Данъчно облекчение за лични вноски за
осигурителен стаж при пенсиониране
Данъчно облекчение за дарения

Х

Х

6

Данъчно облекчение за млади семейства

Х

Х

7

Данъчни облекчения при прилагане на
метод за избягване на двойното данъчно
облагане „Освобождаване с прогресия“

Х

Х

8

Общо:

Х

1
2
3
4

3

Размер на данъчното
облекчение, с който се намалява
сумата от годишните данъчни
основи по чл. 17 от ЗДДФЛ
4

Х
Х

Тази сума се вписва на ред 2
в Част ІV на образец 2001

Подпис на
декларатора

Тази сума се вписва на ред 5 в Част
ІV от Приложение № 2

Подпис на упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс
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Приложение № 11

БРОЙ 1

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер

Образец 2020

предоставени/получени парични заеми

Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І – Непогасена част по предоставени през годината парични заеми
Данни за лицето, в чиято полза е предоставен заемът
№

Име/Наименование

Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.)

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от
регистъра на НАП

2

3

4

1
1

Размер на
непогасената
част от заема в
лева
5

2
3
4
5

Общ размер на непогасената част от предоставените през годината парични заеми
(вписва се сборът от сумите на съответните редове в колона 5)

Част ІІ – Непогасени остатъци по предоставени парични заеми към 31 декември на годината
Данни за лицето, в чиято полза е предоставен заемът
№

Име/Наименование

Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.)

2

3

1
1

Година
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Служебен № от
на
регистъра на НАП
предоставяне
4
5

Размер на
непогасения
остатък в лева
6

2
3
4
5

Общ размер на непогасените остатъци от предоставени парични заеми
(вписва се сборът от сумите на съответните редове в колона 6)

Част ІІІ – Непогасена част от получени през годината парични заеми
Данни за лицето, от което е получен заемът
№

Име/Наименование

Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.)

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от
регистъра на НАП

1
1

2

3

4

Размер на
непогасената
част от заема в
лева
5

2
3
4
5

Общ размер на непогасената част от получените през годината парични заеми
(вписва се сборът от сумите на съответните редове в колона 5)

Част ІV – Непогасени остатъци по получени парични заеми към 31 декември на годината
Данни за лицето, от което е получен заемът
№

Име/Наименование

Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.)

2

3

1
1

Година
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Служебен № от
на
регистъра на НАП
получаване
4
5

Размер на
непогасения
остатък в лева

2
3
4
5

Общ размер на непогасените остатъци от получени парични заеми
(вписва се сборът от сумите на съответните редове в колона 6)

Подпис на
декларатора

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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УКАЗАНИЯ
Това приложение се попълва само от местни
физически лица, които на основание чл. 50, ал. 1,
т. 5 от ЗДДФЛ са задължени да декларират
предоставените и/или получените парични заеми,
както следва:

кредитни институции по смисъла на Закона за
кредитните институции. В колони 2, 3 и 4 се
описват данните за лицето, от което е получен
паричният заем, а в колона 5 - непогасената част от
този заем.

В Част І се декларира непогасената част от
предоставените парични заеми през данъчната
година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.
В колони 2, 3 и 4 се описват данните за лицето на
което е предоставен паричният заем, а в колона 5 непогасената част от този заем.

В Част ІV се декларират непогасените към края
на данъчната година остатъци от получени през
същата и през предходните пет данъчни години
парични заеми, ако размерът на тези остатъци
общо надхвърля 40 000 лв. Не се декларират
получените кредити, предоставени от кредитни
институции по смисъла на Закона за кредитните
институции. В колона 5 се вписва годината, през
която е получен паричният заем, а в колона 6 непогасеният остатък по този заем. Сумата на ред 5
в колона 6 трябва да надхвърля 40 000 лв.

В Част ІІ се декларират непогасените към края
на данъчната година остатъци от предоставени
през същата и през предходните пет данъчни
години парични заеми, ако размерът на тези
остатъци общо надхвърля 40 000 лв. В колона 5 се
посочва годината, през която е предоставен
паричният заем, а в колона 6 - непогасеният
остатък по този заем. Сумата на ред 5 в колона 6
трябва да надхвърля 40 000 лв.

На основание чл. 80а, ал. 1 от ЗДДФЛ,
физическо лице, което като е задължено, не
декларира или невярно декларира информацията
по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ се наказва с глоба в
размер 10 на сто от недекларираните суми. При
повторно нарушение глобата е в размер 15 на сто
от недекларираните суми, ако лицето не подлежи
на по-тежко наказание (чл. 80а, ал. 2 от ЗДДФЛ).

В Част ІІІ се декларира непогасената част от
получените парични заеми през данъчната година,
ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв. Не се
описват получените кредити, предоставени от
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Приложение № 12

БРОЙ 1

Образец 2030

преизчисляване на окончателния данък за доходи по
чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица

ЕГН/ЛНЧ/служебен
номер
Данъчна година

(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)

Част І - Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ като
данък върху общата годишна данъчна основа
Данък по чл. 37
от ЗДДФЛ, който
Размер на придобития Внесен данък за Преизчислен данък
може да бъде
доход по чл. 37 от доходите по чл. 37
за доходите по
Код
приспаднат в
ЗДДФЛ
от ЗДДФЛ
чл. 37 от ЗДДФЛ
съответната
държава

№

1

2

1
2
3
4
5 Общо:

3

4

5

6

х
х
х
х

х
х
х
х

Данък по чл. 37 от
ЗДДФЛ, който не
може да бъде
приспаднат в
съответната
държава

Данък,
подлежащ на
приспадане по
чл. 37а от
ЗДДФЛ

(р. 5, к. 4 – р. 5, к. 6)

(р. 5, к. 5 + р. 5, к. 7)
≤ р. 5, к. 4

х
х
х
х

х
х
х
х

7

8

Част ІІ - Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ като
данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
Данък по чл. 37
от ЗДДФЛ, който
Размер на придобития Внесен данък за Преизчислен данък
може да бъде
доход по чл. 37 от доходите по чл. 37
за доходите по
Код
приспаднат в
ЗДДФЛ
от ЗДДФЛ
чл. 37 от ЗДДФЛ
съответната
държава

№

1

2

1
2
3
4
5 Общо:

3

4

5

6

х
х
х
х

х
х
х
х

Данък по чл. 37 от
ЗДДФЛ, който не
може да бъде
приспаднат в
съответната
държава

Данък
подлежащ на
приспадане по
чл. 37а от
ЗДДФЛ

(р. 5, к. 4 – р. 5, к. 6)

(р. 5, к. 5 + р. 5, к. 7)
≤ р. 5, к. 4

х
х
х
х

х
х
х
х

7

8

Код и вид на дохода:
Възнаграждения за технически услуги
1207

1201

Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер

1202

Стипендии за обучение в страната и чужбина

1208

1203

Лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг

1209

1204

Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване
на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по
договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на
правото на собственост

Награди и възнаграждения за дейност, извършена на
територията на страната от чуждестранни физически лица –
общественици, дейци на науката, изкуството, културата и
спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез
трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и
други посредници
Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и
контролни органи на предприятия

1210

Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на
недвижимо имущество

1205

Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг

1211

1206

Авторски и лицензионни възнаграждения

1212

Подпис на
декларатора

Вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено
прехвърляне на правото на собственост на недвижимо
имущество
Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на
акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни
бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от
замяна по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.
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УКАЗАНИЯ
Част І се попълва от чуждестранни
физически лица, установени за данъчни
цели в държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението
за
Европейското
икономическо пространство, които са
избрали да преизчисляват окончателния
данък по чл. 37 от ЗДДФЛ за доходи,
придобити през годината като данък върху
общата годишна данъчна основа.
При попълването на таблицата в Част І се
спазва следната последователност:
1. В колона 2 се вписва кодът на
дохода, обложен
с окончателен
данък по реда на чл. 37 от ЗДДФЛ,
съгласно номенклатурата под Част
ІІ от приложението;
2. В колона 3 се посочва размерът на
дохода от съответния вид, придобит
през годината и се изчислява обща
сума в ред 5;
3. В колона 4 се вписва сумата на
внесения окончателен данък за
съответния вид доход по чл. 37 от
ЗДДФЛ и се изчислява обща сума
в ред 5;
4. На ред 5, колона 5 се определя
размерът на преизчисления данък –
това е данъкът върху общата
годишна данъчна основа, който би
бил дължим за доходите по чл. 37
от ЗДДФЛ (ред 5, колона 3), в
случай че те са придобити от местно
физическо лице. За целта е
необходимо да са попълнени
съответните
приложения
към
декларацията според вида на
придобития
доход
и
да
е
формирана обща годишна данъчна
основа на ред 3, Част ІV в Образец
2001.
5. На ред 5, колона 6 се посочва
частта от данъка, вписана на ред 5,
колона 4, която може да бъде
приспадната в държавата, на която
лицето е местно.
6. На ред 5, колона 7 се изчислява
частта от данъка, която не може да
бъде приспадната в държавата, на
която лицето е местно. Сборът от
сумите на ред 5, колони 6 и 7
трябва да е равен на данъка,
посочен на ред 5 в колона 4.
7. На ред 5, колона 8 се посочва
данъкът, подлежащ на приспадане
на основание чл. 37а от ЗДДФЛ,
формиран като сбор от сумите,
посочени на ред 5 в колони 5 и 7

(преизчисленият данък и данъкът за
доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ, който
не може да бъде приспаднат в
съответната държава). Тази сума не
може да бъде по-голяма от сумата
на внесения данък, вписан на ред 5
в колона 4.
8. Сумата на ред 5, колона 8 в Част І
се пренася на ред 5, Част ІV в
Образец 2001.
9. Сумата на ред 5, колона 8 в Част ІІ
се пренася на ред 14, Част ІV в
Приложение № 2 (Образец 2021).
Част ІІ се попълва от чуждестранни
физически лица, установени за данъчни
цели в държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна по
Споразумението
за
Европейското
икономическо пространство, които са
избрали да преизчисляват окончателния
данък по чл. 37 от ЗДДФЛ за доходи,
придобити през годината като данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28 от
ЗДДФЛ.
При попълването на данните в
таблицата се прилага последователността,
описана по-горе за Част І.
Физическите лица, които са местни за
данъчни цели на държава – страна по
Споразумението
за
Европейското
икономическо пространство, която не е
държава – членка на Европейския съюз, но
с която Република България няма влязла в
сила Спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане (СИДДО) или има влязла
в сила СИДДО, в която не е предвиден
обмен на информация или сътрудничество
при събирането на данъци, нямат право да
преизчисляват окончателния данък за
доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.
При попълването на ред 4, Част ІV в
образец 2001 и ред 7, Част ІV в образец
2021 следва да се има предвид, че когато в
съответната СИДДО е предвидена по-ниска
данъчна ставка за конкретен вид доход,
данъкът за този доход се изчислява според
предвиденото в СИДДО.
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БРОЙ 1
Образец 2001 б

по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица

(Този образец се попълва само от физически лица, които за доходи придобити през
2014 г. имат право да ползват данъчното облекчение по чл. 22б от ЗДДФЛ)

Попълва се от приходната администрация

Данъчна година >>

Териториална
дирекция на НАП

2

0

1

4

ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения
период, но искате да направите корекции в нея е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни
за периода, а не само тези които променяте. Корекции в декларацията
може да правите в срока за подаването й.

Входящ № и дата
Орган по приходите,
приел декларацията

/собствено и фамилно име, подпис/

Част І – Данни за данъчно задълженото лице
1. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

2. Код по т. 1

5. Адрес за
4. Постоянен
кореспонденция
адрес
3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан Служебен № от
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния адрес на данъчно
задълженото лице. В този
случай т. 5 не се попълва.

5.2. Община

5.4. пощенски код

6.2. Е-mail

8. Чуждестранно лице >>

9. Самоосигуряващо се лице >>
11. Адрес в чужбина

11.1. Държава

5.3. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6. За контакт >>
7. Местно лице >>

5.1. Област

11.2. Населено място

10. Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване >>

11.3. Улица, №

>> Отбелязва се, ако деклараторът е чуждестранно физическо лице и декларацията се подава чрез пълномощник с
постоянен адрес в страната. В Част ІІ се попълват данните за упълномощеното лице
>> Отбелязва се, ако деклараторът е малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и
декларацията се подава от негов законен представител. В Част ІІ се попълват данните за законния представител

Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител

(Тази част се попълва само ако е
отбелязано, че деклараторът е чуждестранно физическо лице и декларацията се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната или че деклараторът е малолетно,
непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и декларацията се подава от негов законен представител)

1. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

2. Код по т. 1

5. Адрес за
4. Постоянен
3. Име
кореспонденция
адрес

Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан Служебен № от
регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3
3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
постоянния >>
Отбелязва се, ако адресът за
кореспонденция
съвпада
с
постоянния
адрес
на
упълномощеното
лице
или
законния
представител.
В
този случай т. 5 не се попълва

6. За контакт >>

5.1. Област

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Телефон

6.2. Е-mail

5.4. пощенски код
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Част ІІІ – Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
Доходи с код 101
Доходи с код 102
№
1

1
2
3
4
5
Код

101

102
103

2

3

Доходи с код 103

4

5

Облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ
Удържани задължителни осигурителни
вноски по реда на КСО и ЗЗО
Задължителни осигурителни вноски по КСО и
ЗЗО като самоосигуряващо се лице
Внесени
в
чужбина
задължителни
осигурителни
вноски
за
сметка
на
физическото лице
Годишна данъчна основа

х
х

(ред 1 – ред 2 – ред 4)

х

(ред 1 – ред 3 – ред 4)

(ред 1 – ред 2 – ред 4) х 10%

Вид на дохода:
Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между министъра на отбраната и
министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга; правоотношения
с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите,
административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните
служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на
обучението им, както и правоотношения по Закона за Конституционен съд; правоотношения между Българската православна църква или друго регистрирано
вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна; правоотношения с лица,
получаващи доходи от изборни длъжности; правоотношения, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на
страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на
страната; правоотношения между работодател по смисъла на ЗДДФЛ и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по
договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни
и контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношения със специализанти, които получават възнаграждение по договор за
обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето
Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто
от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери
Доходи придобити като морско лице

Част ІV –Ползване на данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна
заплата и изчисляване на дължимия данък
1
2
3
3.1
4

Придобитият през данъчната година доход е само от трудови правоотношения >>
Брутен размер на придобитите през годината доходи от трудови правоотношения

(посочва се
брутният размер на придобитите през годината доходи от трудови правоотношения, включително освободените от
облагане на основание чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ - ред 1 от Образец № 1 и/или № 2 на служебната бележка)

Общ размер на облагаемия доход от трудови правоотношения, придобит през годината
се общата сума на доходите, посочени на ред 1 в колони 3, 4 и 5 на Част ІІІ)

(вписва

Общ размер на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и
професионален опит, получено през годината (ред 2.1 от Образец № 1 и/или № 2 на служебната бележка)
Сума от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ
(вписва се сборът от сумите на ред 5 в колони 3, 4 и 5 на Част ІІІ)

Общ размер на данъчните облекчения

4002

4003
40031
4004

5

(попълва се само ако се ползват други данъчни облекчения, освен
облекчението за доходи непревишаващи минималната работна заплата. Вписва се сумата от ред 8, колона 4, Част VІ
на Приложение № 10)

4005

6

Обща годишна данъчна основа (ред 4 – ред 5)

4006

7

Данък върху общата годишна данъчна основа (ред 6 х 10%)
Авансово удържан/внесен през годината данък от работодателя по реда на чл. 42 и чл. 49 от
ЗДДФЛ (попълва се данъкът, посочен на ред 18 и/или ред 10 от Образец № 1 и/или № 2 на служебната бележка)
Дължим данък за довнасяне (ред 7 – ред 8) Сумата се закръглява към всеки пълен лев!
Дължим данък за доходите по ред 3.1 [ред 7 х (ред 3.1/ред 3)]
Размер на данъчното облекчение по чл. 22б от ЗДДФЛ (ред 7 – ред 10)
Данък за довнасяне (ред 9 – ред 11>0)
Надвнесен данък (ред 9 – ред 11<0)

4007

8
9
10
11
12
13

4008
4009
4010
4011
4012
4013

13.1 Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК
Да
Ако е попълнен ред 13 и на този ред е отбелязано „х” се посочват данни за банковата сметка, по която да бъде преведена сумата:
БАНКА: …………………………………….. BIC …………………………………… IBAN: ………………………………………………
Данни за титуляря на сметката:
Име: ……………………………………………………………………………………………….

ЕГН:

Ред 14 се попълва, ако деклараторът има право да ползва 5 на сто отстъпка върху данъка за довнасяне на основание чл. 53 от ЗДДФЛ

14

Отстъпка (ред 12 х 5%)

4014

15

Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 12 – ред 14)

4015

Част V – Приложения към декларацията

Описание на приложенията към декларацията

№

Поставя се знак „Х” срещу наименованието на съответния образец, ако се прилага към декларацията

1
2
3

Образец 2091 Приложение № 9 прилагане на методи за избягване на двойното данъчно облагане

4

Други документи или копия от тях, които съгласно ЗДДФЛ се прилагат към декларацията

Дата

9095

Образец 2010 Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения
Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход
(попълва се общият брой на документите, които се прилагат към декларацията) >>

ден

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс

месец

година

Подпис на
декларатора

Брой

С Т Р.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1606
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 14, ал. 4 от Закона за данък върху застрахователните премии утвърждавам образец
на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за данък върху застрахователните премии съгласно
приложението.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 5000

по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за дължимия данък
върху застрахователните премии
Попълва се от приходната администрация

Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата
Орган по приходите,
приел декларацията

/собствено и фамилно име, подпис/

Част І – Данни за декларацията
1. Период, за който се
подава декларацията

І тримесечие

ІІ тримесечие

ІІІ тримесечие

Година

ІV тримесечие

Отбележете с „Х” съответното тримесечие,
за което се отнася декларацията.

2. Декларацията се подава и за корекция на грешки съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗДЗП

Да

В случай, че сте отбелязали „да”, попълнете Таблица 2 от Част ІV.

Част ІІ – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ/
Служебен № от регистъра на НАП

2. Наименование

(посочете наименованието съгласно акта за възникване)

4.1.Държава

4.2. Област

3.1. Наименование
4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)

4.6. пощенски код

6. За
5. Адрес за
кон- кореспонденция
такт

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

7. Данни за
представляващия

4. Седалище и
адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България (отбележете с „х”)

7.1. Собствено име, презиме, фамилно име

6.1. Телефон

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код
6.2. Факс

6.3. E-mail

6.4. Интернет страница

7.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>

Част ІІІ – Идентификационни данни за данъчния представител
1. Данъчен представител

1.1. Наименование/Име

(отбележете с „х”, ако декларацията се подава
от данъчен представител)
2.
К
о
д

Ако в т. 1.2 е вписан ЕИК по ЗТР - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1.2. е вписан ЕИК по БУЛСТАТ – в т. 2 се попълва
цифрата 2; ако в т. 1.2. е вписан ЕГН – в т. 2 се попълва 3; ако в т. 1.2. е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва 4

3.1.Държава

3.2. Област

3.3. Община

3.4. Населено място (гр./с.)
3.6. пощенски код

5. За
кон4. Адрес за
такт кореспонденция

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 3
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

4.1. Държава

5.1. Телефон

5.2. Факс

6. Данни за
представляващия

3.Седалище
и адрес на
управление

1.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕГН/ЛНЧ

6.1. Собствено име, презиме, фамилно име

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)

4.6. пощенски код
5.3. E-mail

При липса на достатъчно място, приложете списък с допълнителни редове и отбележете тук >>

5.4. Интернет страница

6.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

БРОЙ 1
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ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

Част ІV – Деклариране на данъчната основа и на дължимия данък
Таблица 1 – Данъчна основа и дължим данък за тримесечието
№
1
1
2
3
4
5

ПОКАЗАТЕЛИ
2
Данъчна основа за данъчния период
Данъчна ставка
Обща сума на данъка, изискуем за данъчния период
(ред 1 х ред 2)
Обща сума на данъка върху върнатите обложени
застрахователни премии през данъчния период
Дължим данък
(ред 3 – ред 4)

СУМА
3
2%

Забележки: 1. На ред 1 се посочва данъчната основа за съответното тримесечие, за което се подава декларацията.
2. В случай, че на ред 5 се получи отрицателна величина, сумата се записва със знак минус.

Таблица 2 – Корекции на грешки за минали данъчни периоди съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗДЗП
Тримесечие, за което се
коригира грешка

І тримесечие

ІІ тримесечие

ІІІ тримесечие

ІV тримесечие

Година

Отбележете с „Х” съответното
тримесечие.

В случай, че коригирате грешки за повече от едно тримесечие, приложете справки в същата форма и отбележете техния брой

№

ПОКАЗАТЕЛИ

1

2

1
2

Дължим данък преди корекцията
Дължим данък след корекцията

СУМА

1

3
Месец от съответното тримесечие
2

3

Забележки: 1. На ред 1 се посочва декларираният преди откриване на грешката дължим данък за съответното тримесечие (по месеци), за което се коригира грешката.
2. На ред 2 се посочва дължимият данък за съответното тримесечие (по месеци), установен след коригиране на грешката .

Дата

ден

месец

година

Подпис на представляващия >>

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
Кой подава декларацията
Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за данък върху застрахователните
премии (ЗДЗП) лица, посочени в чл. 3 от същия закон.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък
Декларацията се подава за предходното календарно тримесечие в срок до края на месеца,
следващ тримесечието.
Дължимият данък за данъчния период се внася в срок до края на месеца, следващ календарното
тримесечие, за което се дължи.
Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.
Място и начин на подаване
Декларацията се подава от данъчно задължените лица, данъчните представители или от
упълномощено от тях лице в териториалната дирекция на НАП по регистрация на данъчно
задълженото лице. Същата може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по
електронен път.
Регистрация
Регистрацията на данъчния представител, а в случаите, когато не е определен данъчен
представител - на застрахователя по чл. 19, ал. 1 от ЗДЗП, се извършва по реда на чл. 82 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите по чл. 8 от същия кодекс въз основа на първата подадена
данъчна декларация.

9096

С Т Р.
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БРОЙ 1

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1607
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам
образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия
годишен корпоративен данък съгласно приложението.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1010

по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия
годишен корпоративен данък

Данъчна година >>

Попълва се от приходната администрация

ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването й.

Териториална
дирекция на НАП
Входящ № и дата
Орган по приходите,
приел декларацията

/собствено и фамилно име, подпис/

Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”.

Част І – Данни за декларацията

1. Декларацията се подава:
1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.

1.2. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност
или при прекратяване на преобразуващо се дружество
1.3. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО

чл.162

чл.164

чл.117, ал.1

Отбележете приложимата разпоредба от ЗКПО.

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България

4. Вид предприятие

4.1.Нефинансово предприятие

8. Данни за 7. За
представ- конляващия такт

6. Адрес за
кореспонденция

5. Седалище
и адрес на
управление

4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
5.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

3.1. Наименование

4.2.Финансова институция

(с изключение на застраховател)

4.3. Застраховател

4.5.Юридическо лице с нестопанска цел

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)
5.6. Пощенски код

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Държава
Адресът съвпада с
този по т. 5
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
7.1. Телефон

6.2. Област

6.3. Община

6.4. Населено място (гр./с.)

6.6. Пощенски код
7.2. E-mail

8.1. Име, презиме, фамилия

8.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

9. Данни за данъчно задълженото лице, за което се подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО
Наименование
ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ
При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.

Част ІІІ – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1.Код на основната дейност
2. Място на стопанска дейност в чужбина
4. Преотстъпване на корпоративен данък и/или
намаление на счетоводния финансов резултат
по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО
(Ако сте отбелязали този ред, попълнете ред 4.1)

5. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна
помощ за регионално развитие

3. Получени доходи от източници в чужбина
4.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО
(Този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)

6. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция се
осъществява в съответната община по чл.189, ал.1, т.3 от
ЗКПО за период от поне 5 години след годината на завършване
на първоначалната инвестиция (Изпълнението на това условие се декларира
след завършване на първоначалната инвестиция)

7. Дейността по чл. 189б, ал. 1 (производство на непреработена растителна и животинска продукция) продължава да се
осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Част ІV – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията
Вид

№

(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само когато го прилагате към декларацията)

Образец 1011: Приложение № 1 за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен
данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии
Образец 1012: Приложение № 2 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на
двойното данъчно облагане
Годишен отчет за дейността
Вх. № и дата на годишния отчет за дейността
Вх.№
/ 20……..г.
Други (посочете броя на документите)
бр.

1.
2.
3.
3.1.
4.

Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък
ПОКАЗАТЕЛИ

№
1

ШИФЪР

2

ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)

1

1.1

в т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 от
ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)

ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1 – р.2)

2

3

СУМА
4

0100
0110
0200

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2/

СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА
3.1
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА
3.2
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
резултат за данъчно преобразуване
Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
4
резултат за данъчно преобразуване
Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
5
резултат за данъчно преобразуване
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ

0310
0320

0400
0500

(р.1 - р.4) - (р.2 - р.5)

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2/

6.1

ПОЛОЖИТЕЛЕН

0610

6.2

ОТРИЦАТЕЛЕН

0620

№
1

2
3
3.1

4

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
ШИФЪР
СУМА
№
А. УВЕЛИЧЕНИЯ
Б. НАМАЛЕНИЯ
Годишни счетоводни разходи за
амортизации (чл.54, ал.2)
Счетоводна балансова стойност на
отписаните активи от счетоводния
амортизационен план (чл.66, ал.1)
Разходи от последващи оценки на
активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:

7010

1

7020

2

7030

3

разходи от последващи оценки и от
отписване на вземания като несъбираеми
(чл. 34)

7031

3.1

Признаване за данъчни цели на
непризнати приходи от последващи
оценки на активи и пасиви (чл.35)

7040

4
4.1

5

5

6

7
7.1

Разходи, представляващи доходи на
местни физически лица по ЗДДФЛ и
разходи за задължителни
осигурителни вноски, свързани с тях
(чл.42, ал.1, 5 и 8)

Разходи за лихви от прилагане на
режима на слаба капитализация
(чл.43, ал.1 ) - вж. помощна справка

„Регулиране на слабата капитализация“,
публикувана на интернет страницата на НАП
– www.nap.bg

Разходи от липси и брак съгласно
чл.28, в т. ч.:
разходи от липси на дълготрайни и
краткотрайни активи с изключение на
материални запаси (чл.28, ал.1)

7050

6

7060

7

Годишни данъчни амортизации
(чл.54, ал.1) - вж. помощна справка

„Амортизируеми активи“, публикувана на
интернет страницата на НАП – www.nap.bg

Данъчна стойност на отписаните
активи от данъчния амортизационен
план (чл.66, ал.2)
Приходи от последващи оценки на
активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:

ШИФЪР

8010

8020

8030

приходи от последващи оценки на
вземания (чл. 34)

8031

Признаване за данъчни цели на
непризнати разходи от последващи
оценки на активи и пасиви (чл.35 и
37), в т.ч.:

8040

от последващи оценки и от отписване на
вземания (чл.37)

Признаване за данъчни цели на
непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и
8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо)
Приходи/сума, с която са намалени
счетоводните разходи, отчетени по
повод на задължения за неизплатени
доходи по чл.42, ал.1 и на
задължения за невнесени
задължителни осигурителни вноски
по чл.42, ал.5 (чл.42, ал.4 и ал.6,
изречение второ)
Признаване за данъчни цели на
непризнати разходи за лихви от
прилагане на режима на слаба
капитализация (чл.43, ал.2) - вж.

8041
8050

8060

8070

помощна справка „Регулиране на слабата
капитализация“, публикувана на интернет
страницата на НАП – www.nap.bg
7070

8
7071

Приходи, възникнали по повод на
непризнати по чл. 28 липси и брак на
активи (чл.29)

8080

СУМА

С Т Р.
7.2
7.3
7.4

62

ДЪРЖАВЕН

разходи от липси и брак на материални
запаси (чл.28, ал.2)
разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС
(чл.28, ал.4)
последващи разходи, отчетени по повод
на вземане, възникнало в резултат на
непризнати липси и брак на активи (чл.28,
ал.5)

Разходи, непризнати за данъчни
цели съгласно чл. 26, в т. ч.:

8
8.1
8.2

разходи, несвързани с дейността и/или
които не са документално обосновани
(чл. 26, т. 1 и 2)
разходи за начислени глоби,
конфискации, санкции и лихви за
просрочие (чл.26, т.6)

ВЕСТНИК

7072
7073

7074

7080
7081

9

Сума на задълженията (чл.46, ал.1)

7090

11

12
12.1
12.2
12.3
Други увеличения на счетоводния
финансов резултат - вж. помощна справка

„Други увеличения и намаления на счетоводния
финансов резултат по реда на ЗКПО“,
публикувана на интернет страницата на НАП
– www.nap.bg

10

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ

7

(от ред 1 до ред 10)

Приходи, възникнали по повод на
непризнати за данъчни цели разходи
по чл. 26, т. 6 (чл. 27, ал.1, т.2)

8090

7082

10
9

БРОЙ 1

7100

13

0700

8

Сума на погасените задължения, за
които е приложен чл.46, ал.1 през
предходна година (чл.46, ал.3, т.1)
Приходи, отчетени по повод
отписване на задължения, за които е
приложен чл.46, ал.1 през предходна
година (чл.46, ал.3, т.2)

8100

8110

Вж. помощна справка „Пренасяне на данъчни
загуби“, публикувана на интернет страницата
на НАП – www.nap.bg

8120

данъчна загуба от източник в страната

8121

Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:

данъчна загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „освобождаване с
прогресия”
данъчна загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „данъчен кредит”
Други намаления на счетоводния финансов
резултат - вж. помощна справка „Други
увеличения и намаления на счетоводния
финансов резултат по реда на ЗКПО“,
публикувана на интернет страницата на НАП –
www.nap.bg

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ
(от ред 1 до ред 13)

8122
8123

8130

0800

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А – р. 8 от колона Б)

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 9.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 9.2/

9.1

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА

0910

9.2

ДАНЪЧНА ЗАГУБА

0920

10

ДАНЪЧНА СТАВКА

1000

11

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (р. 9.1 х р. 10)

1100

12

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на методи за избягване
на двойно данъчно облагане

13

ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

1300

ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след преотстъпването

1400

ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 14, но
не повече от 1000лв. (Този ред се попълва само от лица, които подадат годишната си данъчна

1500

ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката

1600

14
15
16
17

10 %

1200

(р. 3 или ред 5 от справка 1 на образец 1012 - Приложение № 2)

(р. 11 или р.12 – р.13)

декларация и годишния отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесат
корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула.)

(р. 14 – р. 15)

НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА

(Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за годината чрез
преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП.)

1700

РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/НАДВНЕСЕН ДАНЪК (р. 16 – р. 17)
18.1
18.2

РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ

(Този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина.)

НАДВНЕСЕН ДАНЪК

(Този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула.)

Забележка: Надвнесеният данък ще послужи за погасяване на данъчни задължения по реда на чл. 169, ал. 4
от ДОПК, ако не е отбелязан ред 19.

Възстановяване по реда на раздел І от глава шестнадесета на ДОПК

19

1810

В случай, че на този ред сте отбелязали с „х”, посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде
възстановен данъкът:

1820

1900

ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ
Банка…………………………………………… IBAN………………………………………………………….. BIC…………………….

Да

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАНСОВИ ВНОСКИ, ВИД И ОБЩ РАЗМЕР НА
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ (ДЕКЛАРИРАНИТЕ) АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА
(Тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО.)

20.1
20.2

Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО
Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО

20.3

Тримесечни – съгласно чл.
118 или чл. 147 от ЗКПО

20.4

Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО

20.5
20.6

Да

Да
Да

2010
2020

Дата, на която изтича срокът за внасяне на първата
тримесечна авансова вноска след преобразуването
ден
месец
година
2
0

2030

Да

2040

Х

Да

2050

Х

Да

2060

Х

Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и
не е приложило чл. 83, ал. 3 от ЗКПО
През 2014 г. данъчно задълженото лице е преотстъпвало авансови вноски
съгласно чл. 91 от ЗКПО, но не отговаря на условията за прилагане на чл. 184
във връзка с чл. 188 от същия закон (вж. § 41 от ПЗР на ЗИДЗДДС)

СУМА, ВЪРХУ КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА ПО ЧЛ. 89 ОТ ЗКПО
(Този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 20.4, ред 20.5 или ред 20.6)

21.1
21.2

За месечни авансови вноски: р. 14

– (р. 20.1 + 0,2 х р. 20.1)

2110

Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.

За тримесечни авансови вноски:

2120

0,75 х р. 14 – (р. 20.2 + 0,2 х р. 20.2) или 0,75 х р. 14 – (р. 20.3 + 0,2 х р. 20.3)

Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.

Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

(Свързани лица са тези по § 1, т. 3 от ДР на ДОПК. Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.)
№
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

ПОКАЗАТЕЛИ
Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:
- от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:
- към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

СУМА

Забележка: Не се попълват данни за: свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
 съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между
търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.
 работодател и работник;
 лицата, едното от които е направило дарение на другото.
Не се смятат за свързани лица за целите на декларирането търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон (ТЗ) само поради обстоятелството, че имат общ принципал – държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За
предприятията по предходното изречение всички останали критерии за свързаност, установени в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, се прилагат по общия ред.

Част VІІ – Деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата

(Тази част се попълва от данъчно задължени лица, които през годината са извършили скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5
от ДР на ЗКПО)

Общ размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата

лв.

В тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата,включително и разходите,представляващи скрито разпределение на
печалбата, които се включват в сумата, посочена на ред 10, колона А от част V.

Част VІІІ – Данък върху разходите
(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО)

№

Вид разход

1
1
2

2
По чл.204, т.1 - представителни разходи
По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в натура
По чл. 204, т.3 – разходи, свързани с експлоатация на
превозни средства

3

Данъчна
основа
3

Данъчна
ставка
4
10 %
10 %

Дължим
данък
5

10 %

Необлагаеми
разходи
6
х
х

Част ІХ – Деклариране на вида и размера на авансовите вноски

(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО.
Лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО, не попълват тази част.)

1. Месечни вноски
2. Тримесечни вноски
3.Тримесечни вноски на основание чл. 83, ал. 3
4. Размер на месечната/тримесечната авансова вноска
5. Размер на месечната/тримесечната авансова вноска след прилагане на чл. 91 от ЗКПО (преотстъпване на
авансови вноски)

лв.
лв.

Забележки: 1. В случай че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер над 3 000 000 лв., се отбелязва т. 1;
2. В случай че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се отбелязва т. 2;
3. В случай че сте избрали да приложите чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер до 300 000 лв. включително, се отбелязва т. 3.
4. В случай че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, не се попълват т. 4 и/или 5 (т. 5 се попълва само от лицата, които ползват
преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО).

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение № 1

БРОЙ 1

Образец 1011

за ползване на данъчни облекчения под формата на
преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за
данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии

ЕИК по ЗТР/ЕИК по
БУЛСТАТ
Данъчна година

Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението се попълва и
подава само от данъчно задължените лица, които: а) ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава
двадесет и втора от ЗКПО; б) са извършили разходи за дарения, които се признават за данъчни цели по реда на чл. 31
от ЗКПО; в) са приложили чл. 177а от ЗКПО. В тези случаи приложението се подава заедно с годишната данъчна
декларация (образец 1010).

Част І – Преотстъпване на корпоративен данък

За да се ползват данъчните облекчения по глава двадесет и втора от ЗКПО, е необходимо да бъде изпълнено
изискването на чл.167, ал.1, което се декларира на ред 4.1 от част ІІІ на декларацията.
Лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък единствено по раздел ІІІ „Общи данъчни облекчения”,
попълват само Справка 1.

Номенклатура за кодовете на основанията за преотстъпване на корпоративен данък
Код
01
02
03
04

Правно основание
чл. 178 – Предприятия, наемащи хора с увреждания
чл. 181 – Социални и здравноосигурителни фондове
чл. 184 – Данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от
средната за страната
чл. 189б – Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители

СПРАВКА 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък

Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква лицата, които преотстъпват корпоративен данък на различни
основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация поредността, в която
са ползвали различните основания за преотстъпване.
1. Пореден №
2. Код
3. Размер на преотстъпения данък по
съответното основание
4. Място на извършване на дейността, за която се
ползва преотстъпване по код 03

1

2

3

Област
4.1

Община
4.2

Населено място
4.3

1.
2.
Забележка: Относно кодове 03 и 04: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече от едно
от данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година.
В случай, че подредовете към ред 4 не достигат, приложете справка в същата форма.

СПРАВКА 2 – Минимални помощи

Тази справка се попълва от лицата, които имат право да приложат чл. 188 от ЗКПО за данъчно облекчение, представляващо
минимална помощ
1. През последните три години, включително текущата, сумата на получените от данъчно задълженото лице/данъчно
задълженото лице, представляващо едно и също предприятие, минимални помощи по Регламент 1407/2013 независимо
от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, а за
Да
данъчно задължено лице/данъчно задължено лице, представляващо едно и също предприятие, което осъществява
автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение - левовата равностойност на 100 000 евро,
определени по официалния валутен курс на лева към еврото. (чл.188, ал. 1 и 2 от ЗКПО)
Да
2. Получена минимална помощ през последните три години от данъчно задълженото лице/данъчно задълженото лице,
представляващо едно и също предприятие, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията
Не
2.1. В случай на даден положителен отговор на ред 2, общият размер на получената минимална помощ, в т.ч.
корпоративният данък който ще бъде преотстъпен през текущата година, от данъчно задълженото лице/данъчно
Да
задълженото лице, представляващо едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро
през последните три години, включително текущата.
3. Към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице представлява едно и също предприятие
Да
В случай че на този ред сте отбелязали „НЕ“, попълнете ред 4.
Не
В случай че на този ред сте отбелязали „ДА“, попълнете ред 5.
4. Размер на помощта, в т.ч. корпоративният данък който ще бъде преотстъпен през текущата година, за последните три години,
включително текущата, предоставяна на предприятие, което не представлява едно и също предприятие, която следва да се
вземе предвид за целите на чл. 188, ал. 1 от ЗКПО

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН
1

2.1

Година

ВЕСТНИК

2
Регламент 1407/2013

автомобилни товарни превози

С Т Р. 6 5
3

2.2

други дейности по
Регламент 1407/2013

Регламент 360/2012

2012 г.
2013 г.
2014 г.
Общо
5. Данъчно задълженото лице – декларатор е първото подало годишна данъчна декларация данъчно задължено лице,
представляващо едно и също предприятие
Забележка: На основание чл. 188, ал. 8 от ЗКПО в случаите по ал. 6 и 7 размерът на получените минимални помощи се
декларира от първото подало годишна данъчна декларация данъчно задължено лице за съответната година. Декларираният
размер ползва всички данъчно задължени лица, които са едно и също предприятие.
В случай че на този ред сте отбелязали „НЕ“, попълнете ред 5.1.
В случай че на този ред сте отбелязали „ДА“, попълнете ред 5.2.
5.1. Данни за данъчно задълженото лице, което първо е подало годишната данъчна декларация
ЕИК
Наименование

Да
Не

2014 г.

2013 г.

2012 г.

5.2. Размер на помощите, в т.ч. корпоративният данък който ще бъде преотстъпен през текущата година, за последните три
години, включително текущата, предоставяни на предприятията, представляващи едно и също предприятие (тази информация се
попълва на основание чл. 188, ал. 7, т. 1 и 2 от ЗКПО)
5.2.1. ЕИК и наименование на предприятията, представляващи
едно и също предприятие (декларират се и данните за данъчно 5.2.2. Размер на помощта, която следва да се вземе предвид
задълженото лице – декларатор с оглед установяване на общия за целите на чл. 188, ал. 1 от ЗКПО
размер на помощта)
4
1
2
3
Регламент 1407/2013
5
6
4.1
4.2
Други
регламенти
автомобилни
други дейности
Регламент
товарни
по Регламент
за
Година
ЕИК
Наименование
360/2012
превози
1407/2013
минимална
помощ

Общо

х

х

В случай на недостиг на място за попълване на исканата информация, приложете справка в същата форма.
В случай че е попълнена тази справка, не се попълват справки 3 и 4.

СПРАВКА 3 – Изпълнение на условията по чл.189

Тази справка се попълва на основание чл.189, ал.1, т.10 от ЗКПО

Да

1. Прилагане на разпоредбата на чл.189 от ЗКПО
1.1. Прогнозен размер на първоначалната инвестиция
1.2. Период на изпълнение на първоначалната инвестиция

от дата

лв.

до дата

По ред 1.1 и ред 1.2: На основание чл.189, ал.1, т.10 от ЗКПО тези обстоятелства се декларират с годишната данъчна декларация
за годината, за която се преотстъпва корпоративния данък.

СПРАВКА 4 – Данъчно облекчение за големи инвестиционни проекти
Тази справка се попълва от лицата, които прилагат чл.189, ал.3 от ЗКПО

1. Наличие на задължение за прилагане на чл.189, ал.3 от ЗКПО
В случай, че сте отбелязали „да”, попълнете следващите редове.
1.2. Получено е положително решение от Европейската комисия по реда и
при условията на Закона за държавните помощи

Да
№и
дата

СПРАВКА 5 – Данъчно облекчение за земеделски производители
Тази справка се попълва от лицата, които прилагат чл.189б ЗКПО

1. За активите, в които следва да се инвестира преотстъпеният данък, земеделският производител не е получател по
някоя от помощите, посочени в чл. 189б, ал. 2, т. 6 от ЗКПО

Да

С Т Р.
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Част ІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения
№

Показатели
Сума
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01
1
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01,
съгласно номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1 в полза на лица с код 01 (до
2
10% от сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 02
3
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 02,
съгласно номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 в полза на лица с код 02 (до
4
50% от сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 03
5
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 03,
съгласно номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.3 в полза на лица с код 03 (до
6
15% от сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 04
7
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 04,
съгласно номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5
8
(сборът от сумите по ред 2, ред 4, ред 6 и ред 7 се редуцира до 65% от сумата по ред
6.1 от част V на декларацията)
Код
Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение
здравни и лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона
за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към
министъра на труда и социалната политика; специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила
на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно
Закона за народната просвета и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните
заведения; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по
смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на
01
хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; хора с увреждания, както и за
технически помощни средства за тях; лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при
бедствия, или на семействата им; Българския Червен кръст; социално слаби лица; деца с увреждания или без
родители; културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по
международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна
дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; Фонд
"Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими, както и на
наркозависими лица за тяхното лечение; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
02
Център „Фонд за лечение на деца” и Център „Фонд за асистирана репродукция”
03
безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на
04
дарението, в полза на български училища, включително висши училища
Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените
в нея лица, установени в или граждани на друга държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по
Споразумението за ЕИП (Вж. чл. 31, ал. 7 от ЗКПО).

Част ІІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за стипендии
№
1
2

Показатели
Размер на признатите за данъчни цели за годината счетоводни разходи за стипендии по реда на
чл. 177а, ал. 1 от ЗКПО
Брой ученици/студенти, в полза на които са извършени разходите за стипендии

Подпис на
представляващия:

Сума/брой

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Указания
І. По отношение на данъчното облекчение под формата на минимална помощ:
1. За целите на попълване на ред 1 и 2 от справка 2 от част І следва да се има предвид, че на основание чл. 188,
ал. 5 от ЗКПО преотстъпеният данък, инвестиран в активите по ал. 3 от същия член, се натрупва:
а). до праговете, определени в ал. 1 и 2, с друга минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕО) №
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, и с минимална помощ, предоставяна съгласно други
регламенти за помощ de minimis;
б) до прага, установен в Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2011 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за
предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114/8 от 26 април 2012 г.), с минимална помощ,
предоставена по този регламент;
в) до максимално допустимия интензитет на съответната държавна помощ, одобрена с решение на Европейската
комисия или получила разрешение по чл. 9 от Закона за държавните помощи за тези активи.
2. За целите на попълване на ред 3 от справка 2 от част І следва да се има предвид определението, дадено в §
1, т. 71 от ДР на ЗКПО, съгласно което „едно и също предприятие" е предприятие по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
По смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 за целите на настоящия регламент „едно и също
предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго
предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния,
управителния или надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на
договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по
силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на
акционерите или съдружниците в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством
едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.
3. На основание чл. 188, ал. 4 от ЗКПО, когато с определения за преотстъпване данък за годината ще се превиши
съответният праг по ал. 1 и 2, данъчно задълженото лице, в т.ч. данъчно задължените лица, които са едно и също
предприятие, не могат да ползват преотстъпване за целия размер на данъка, определен за преотстъпване.
4. Повече информация по отношение на минималната помощ може да бъде намерена на интернет страницата на
Министерство на финансите в рубриката „Държавни помощи“ на адрес: www.minfin.bg.
ІІ. По отношение на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за регионално развитие
1. За целите на попълване на справки 3 и 4 от част І следва да се има предвид, че съгласно § 14 от ПЗР на
ЗИДЗКПО (обн.ДВ бр.100/2013 г.), изменен с § 39 от ПЗР на ЗИДЗДДС от 2014 г., след 31 декември 2013 г. данъчните
облекчения по реда на глава двадесет и втора, раздел IV могат да се ползват до 31 декември 2020 г. Данъчното
облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се ползва, когато
изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2013 г., но преди 1 януари 2021 г.;
Данъчното облекчение по чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО влиза в сила след постановяване на положително
решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014 2020 г. на Европейската комисия. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015
г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2014 г. (§ 15 от ПЗР на ЗИДЗКПО, обн. ДВ бр. 100/2013 г.).
На основание § 41 от ПЗР на ЗИДЗДДС от 2014 г. при условие че до 31 март 2015 г. Европейската комисия
постанови положително решение за данъчното облекчение, представляващо държавна помощ, формулярът за
кандидатстване за помощ по чл. 189 от ЗКПО се подава заедно с годишната данъчна декларация за 2014 г., в случай че
изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2013 г., но преди постановяване на
положителното решение. Формулярът за кандидатстване за помощ ще бъде утвърден непосредствено след
постановяване на положително решение от Европейската комисия.
ІІІ. По отношение на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за земеделски
производители
Данъчното облекчение по чл. 189б се прилага след постановяване на положително решение от Европейската
комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия
постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване
на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските производители не се допуска до датата на положителното
решение на Европейската комисия. Формулярът за кандидатстване за помощ, приложим за големите предприятия
(по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 7 от същия закон) ще бъде утвърден
непосредствено след постановяване на положително решение от Европейската комисия.
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Приложение № 2

БРОЙ 1

ЕИК по ЗТР/ЕИК по
БУЛСТАТ

Образец 1012

за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага
метод за избягване на двойното данъчно облагане

Данъчна година

Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението
се попълва и подава само когато е налице място на стопанска дейност в чужбина и/или са получени
доходи от източници в чужбина и са приложени методи за избягване на двойното данъчно облагане. В
тези случаи то се подава заедно с годишната данъчна декларация (образец 1010).
СПРАВКА 1 – Определяне на дължимия годишен корпоративен данък при прилагане на метода
„освобождаване с прогресия” и/или методи на данъчен кредит
№
1
1.1
1.2
2
3
4
5

ПОКАЗАТЕЛИ
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от източници в чужбина, за които се
прилага методът “Освобождаване с прогресия”
Данъчна печалба
Данъчна загуба
ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ
ДАНЪК при прилагане на метода ”Освобождаване с прогресия”

СУМА

ШИФЪР

1001
1002

2000

(р. 9.1 или р. 9.2 от част V на образец 1010 - р. 1.1 - р.1.2)
В случай, че получената разлика е отрицателна величина, на този ред се записва нула.

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на
метода”Освобождаване с прогресия” (р. 2 х 10 %)
РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УДЪРЖАНИЯ ДАНЪК В
ЧУЖБИНА
ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържания в
чужбина данък, за който е признат данъчен кредит

3000
4000

5000

(р. 11 от част V на образец 1010 или р. 3 – р. 4)

СПРАВКА 2 – Данни за печалби (доходи), обложени в чужбина при прилагане на метода
„освобождаване с прогресия” и/или методи на данъчен кредит
Брутен размер
на
дохода/прихода
от съответната
държава

Данъчен
финансов
резултат от
съответната
държава

Дължим
данък по
ЗКПО

Платен
данък в
чужбина

Размер на
данъчния
кредит

5

6

7

8

9

10

х

х

х

Приложен метод

№
по
ред

Държава

Вид доход

Освобождаване с
прогресия

Данъчен
кредит

1

2

3

4

Всичко:

х

х

1.
2.
3.
4.
5.

В колона 7 на таблицата се записва данъчният финансов резултат, реализиран в съответната държава и формиран
съгласно българското вътрешно законодателство.
Размерът на данъчния кредит, посочен на ред 5 в колона 10, не може да превишава сумата, посочена на ред 11 от част V на
образец 1010, съответно на ред 3 от справка 1 на това приложение.

Подпис на
представляващия:

БРОЙ 1
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С Т Р. 6 9
Образец 1010а

по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия
годишен корпоративен данък

Данъчна година >>

Попълва се от приходната администрация

ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването й.

Териториална
дирекция на НАП
Входящ № и дата
Орган по приходите,
приел декларацията

/собствено и фамилно име, подпис/

Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”.

Част І – Данни за декларацията

1. Декларацията се подава:
1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.

1.2. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност
или при прекратяване на преобразуващо се дружество

чл.162

чл.164

чл.117, ал.1

Отбележете приложимата разпоредба от ЗКПО.

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице
2. Наименование (посочете

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България

4. Вид предприятие

4.1.Нефинансово предприятие

8. Данни за 7. За
представ- конляващия такт

6. Адрес за
кореспонденция

5. Седалище
и адрес на
управление

4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
5.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

3.1. Наименование

4.2.Финансова институция

(с изключение на застраховател)

4.3. Застраховател

4.5.Юридическо лице с нестопанска цел

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)
5.6. Пощенски код

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.1. Държава
Адресът съвпада с
този по т. 5
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6.2. Област

6.3. Община

6.4. Населено място (гр./с.)

6.6. Пощенски код

7.1. Телефон

7.2. E-mail

8.1. Име, презиме, фамилия

8.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

9. Данни за данъчно задълженото лице, за което се подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО
Наименование
ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ
При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.

Част ІІІ – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

За данъчния период данъчно задълженото лице не е извършвало дейност и не е отчело приходи или разходи
съгласно счетоводното законодателство

Да

Част ІV – Деклариране на размера на авансовите вноски

(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО, в случай че е приложен чл. 83, ал. 3 от същия закон)

1. Размер на тримесечната авансова вноска
2. Размер на тримесечната авансова вноска след прилагане на чл. 91 от ЗКПО (преотстъпване на авансови
вноски)

Забележка: Точка 2 се попълва само от лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава двадесет и
втора от ЗКПО).

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

лв.
лв.
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
Кой подава декларацията
 Декларацията се подава от:
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с
данък върху разходите;
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от
Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък
върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО.
3. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска
дейност.
 Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание
чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридически лица.
 Местните търговски дружества и местните неперсонифицирани дружества попълват и подават данъчната
декларация, независимо от това дали през съответната данъчна година са извършвали стопанска дейност. В случай, че
не са извършвали дейност през годината и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство,
тези лица следва да подадат образец 1010а.
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане
само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в Част пета от закона. Това са бюджетните
предприятия, организаторите на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби.
Съгласно чл. 218, ал. 2 от ЗКПО организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на
кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен
данък. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на
облагане с корпоративен данък.
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, които не се облагат с
корпоративен данък на основание чл. 174, 175, 176 и 176а от ЗКПО, освен в случаите по чл. 207, ал. 2 от същия закон,
когато лицата са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и дължат такъв
данък за съответната година.
 На основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.
 В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази
декларация, така и друга годишна декларация, то следва да декларира данъка върху разходите само в настоящата
декларация.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък
 Годишната данъчна декларация се подава и дължимият корпоративен данък се внася в срок до 31 март на
следващата календарна година.
Място и начин на подаване
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в
териториалната дирекция на НАП по регистрация.
 Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път /чрез интернет с
електронен подпис/.
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери
самоличността си и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез
пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено.
 Съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен
отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок,
може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не-повече от 1000 лв.
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността
 На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.
Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката
(статистическия отчет).
 Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които
едновременно са изпълнили следните условия:
1.
не са извършвали дейност през годината;
2.
не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.
Подаване на декларация в случаите на преобразуване на дружества, преустройство на кооперативни
организации или прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия по чл.62 от Търговския
закон
При прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация или място на стопанска дейност на чуждестранно
лице новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния
данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването на основание чл.
117 от ЗКПО. В този случай на ред 1.2 от Част І на образец 1010/1010а се отбелязва чл. 117, ал. 1.
Подаване на декларация в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност
или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
На основание чл. 162 от ЗКПО за последния данъчен период на лицата, прекратени с ликвидация или с обявяване
в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация по реда и в сроковете, предвидени в
посочената разпоредба и в чл. 164 от същия закон. В този случай на ред 1.2 от Част І на образец 1010/1010а се
отбелязва чл. 162 или чл. 164.
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Печалби и доходи от източници в чужбина
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на
данъчен кредит съгласно ЗКПО за всеки подобен на корпоративния или наложен вместо него данък, платен в чужбина.
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на
данъчен кредит съгласно ЗКПО за данъка, наложен в чужбина, върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви,
авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от
чуждестранни източници.
 Размерът на данъчния кредит се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до размера на
българския данък върху тези печалби и доходи.
 При определяне на данъчната си печалба и/или на дължимия корпоративен данък, местните за България
юридически лица имат право да ползват метод за избягване на двойното данъчно облагане, предвиден във влязла в
сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
 Данъчно задължените лица, ползващи данъчен кредит по реда на ЗКПО или СИДДО, заедно с настоящата
декларация представят доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за
печалби/доходи от източници в чужбина, по отношение на които в СИДДО е предвиден метод за избягване на двойното
данъчно облагане „освобождаване с прогресия”.
Попълване на декларацията
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.
Правила за попълване на отделни части на декларацията
ОБРАЗЕЦ 1010, Част IІI:
 На ред 1 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен
дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейности – КИД2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП –
www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код
може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване.
Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а
именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.
 При дадени положителни отговори на ред 4 или ред 5, следва да попълните съответните части на
декларацията, както и приложение № 1. Приложение № 1 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния
финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.
 Обстоятелството по ред 6 се декларира всяка година до изтичане на 5-годишния срок с годишните данъчни
декларации на основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО.
 Обстоятелството по ред 7 се декларира всяка година до изтичане на 3-годишния срок с годишните данъчни
декларации на основание чл.189б, ал.2, т.3 от ЗКПО.
ОБРАЗЕЦ 1010, Част V:
 На редове 1 и 2 от част V юридическите лица с нестопанска цел попълват данните от съставения съгласно
изискванията на СС 1 - Представяне на финансови отчети, отчет за приходите и разходите за стопанската им дейност,
който се съставя в съответствие с разпоредбите на т. 8.2. от СС 9 - Представяне на финансовите отчети на
предприятия с нестопанска цел.
 На редове 4 и 5 се посочват счетоводните приходи, съответно разходи, които се изключват при определяне на
счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване, както следва: приходи/разходи от дейности, подлежащи на
облагане с алтернативен данък; приходи/разходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или
международен договор, с изключение на тези, за които се прилага „освобождаване с прогресия“; други
приходи/разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване.
ОБРАЗЕЦ 1010, Част VІ:
 Ред 1 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на прихода съгласно
счетоводното законодателство.
 Ред 2 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на разхода съгласно
счетоводното законодателство.
 Ред 3 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва
салдото (остатъка) на всички вземания (по смисъла на счетоводното законодателство) от свързани лица.
 Ред 4 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва
салдото (остатъка) на всички задължения (по смисъла на счетоводното законодателство) към свързани лица.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1637
от 22 декември 2014 г.
за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
На основание чл. 3 и 54 от Закона за местните данъци и такси одобрявам:
1. Образец на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил съгласно приложение № 1.
2. Образец на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили, съгласно приложение № 2.
Министър:
Вл. Горанов

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Приложение № 1

Община …………………………………...…...
…………………………………….......................
вх. №...………................../..................... г.

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните
данъци и такси за притежаван лек автомобил
В кои случаи се подава – Декларация за притежаван лек автомобил се подава при придобиване
на лек автомобил или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на
данъчно облекчение или за освобождаване от данък.
От кого се подава – Декларацията се подава от собствениците на леки автомобили, регистрирани
за движение по пътната мрежа в Република България. Когато лекият автомобил принадлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като се вписват данните за другите
съсобственици. Не се подава декларация за лек автомобил, принадлежащ на един собственик.
Срок за подаване – Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на лек автомобил
или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение
или за освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи. Когато се придобива лек
автомобил, който не е регистриран за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от
датата на регистрацията за движение. При придобиване на лек автомобил по наследство декларацията
се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
Къде се подава – Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището
на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната,
декларацията се подава пред общината по регистрацията на лекия автомобил.
Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни
и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите в срок до 30 април за цялата
година се прави отстъпка от 5 %.
За превозните средства, придобити или регистрирани през текущата година, данъкът върху превозните
средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването, съответно от регистрацията им за движение.
При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване
на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
1. О
 т ............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на лицето; наименование на предприятието)
ЕГН (ЛНЧ или служебен номер за чужд гражданин) .................................................................................
ЕИК .......................................................................................................................................................................
постоянен адрес/седалище ................................................................................................................................
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................
л.к. № ……...…….........., издадена на ...........…………….. от ................................................................................... ,
притежаващ/о ……………………… идеални части от декларирания лек автомобил.
2. Ч
 рез ........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на представителя или пълномощника)
ЕГН (ЛНЧ или служебен № за чужд гражданин) ........................................................................................
постоянен адрес ..................................................................................................................................................
л.к. № …..…..........……..…, издадена на ………………................. от ..........................................................................
пълномощно № ..……....., заверено на ………………… от ......................................................................................
(нотариус)
3. Настоящата декларация се подава на следното основание (отбележете с „х“):
 придобиване на лек автомобил
 настъпване на обстоятелство, водещо до данъчно облекчение или освобождаване
 подаване на коригираща декларация за този автомобил
4. Д
 екларираният лек автомобил притежавам/предприятието притежава в съсобственост със следните
лица и в следните идеални части:
4.1 .................................................................................................................................................................................
(трите имена на гражданина или наименование на предприятието)
ЕГН (ЛНЧ или служебен № за чужд гражданин) ........................................................................................
ЕИК …….......……………………. постоянен адрес/седалище ..................................................................................
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................
За деклариране на неверни данни носите наказателна отговорност по чл. 255 и 313 НК.
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л.к. № ……..…..............., издадена на ...........……………….... от ............................................................................. ,
притежаващо ……………………………… идеални части.
4.2 ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на лицето; наименование на предприятието)
ЕГН (ЛНЧ или служеб. № за чужд гражданин) ...........................................................................................
ЕИК .......................................................................................................................................................................
постоянен адрес/седалище ................................................................................................................................
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................................
л.к. № …..…..............., издадена на ..............……………….. от ............................................................................... ,
притежаващо ………………………………идеални части.
5. Д
 екларирам, че притежавам/прeдставляваното от мен предприятие притежава лек автомобил със
следните характеристики:
марка ........................………...…............…, модел ................................................................................................... ,
модификация ……………….............…………, вид гориво ........................................................................................ ,
обем на двигателя ….......….……. куб. см, мощност kW (к.с.) ........................................................... (............)
година на производство .................................................................................................................................... ,
(Забележка. Когато липсват данни за годината на производство на автомобила, за „година на производство“ се попълва годината на първата му регистрация (независимо дали тя е в страната, или в чужбина).
регистриран в „ПП“ при РДВР – гр. ………………………, рег. № ....................................................................... ,
№ на шаси ....................……………......., № на двигател ...................................................................................... ,
начин на придобиване ………………………………, дата на придоб. ....................................................................... ,
№ и дата на митнич. декларация .................................................................................................................... ,
вид, № и дата на документа за придобиване ................................................................................................
6. Д
 екларирам, че е налице следното основание за освобождаване от данък върху превозните средства
за лекия автомобил (отбележете с „х“):
 лекият автомобил с мощност до 117.64 kW и обем на двигателя до 2000 куб. см е собственост на
лице с намалена работоспособност от 50 до 100 % – моля посочете ЕГН на лицето, № и дата на
издаване на решението и срока на инвалидността (от .... до .…) за всеки от съсобствениците: ............
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 с обственост е на държавен или общински орган или организация на бюджетна издръжка и има
специален режим на движение
 с обственост е на дипломатическо или консулско представителство (освобождаване при условията
на взаимност)
 с обственост е на БЧК и се използва за целите на организацията
 а втомобилът е придобит в техн. неизправност (по смисъла на чл. 171, т. 2, б. „а“ ЗДвП)
 п редставлява линейка
 п редставлява електрически автомобил
7. Декларирам, че автомобилът с мощност до 74 kW ......................................................... действащо ката(притежава, не притежава)
лизаторно у-во, считано от …....……… г., и не съответства на екологична категория Евро 3 или по-висока.
8. Д
 екларирам, че автомобилът с мощност на двигателя до 74 kW съответства на екологична категория
……………. (Евро 3, 4, 5 или 6), за удостоверяване на което прилагам: ........................................................
(вид и номер на документа)
9. Д
 екларираният лек автомобил съм придобил от ..........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН на лицето/ата/наименование и ЕИК на предприятието)
Забележка. Когато данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци, моля приложете копие от платежния документ.
Дата: ................................
Декларатор/и:	  1. …………………............……
		  2. ……………………...............

За деклариране на неверни данни носите наказателна отговорност по чл. 255 и 313 НК.
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Приложение № 2

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ
за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
В кои случаи се подава – Декларацията се подава при придобиване на пътно превозно средство, с
изключение на леки автомобили или при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за
ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.
От кого се подава – Декларацията се подава от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Когато пътното превозно средство
принадлежи на няколко лица, декларация може да подаде единият от съсобствениците, като задължително се вписват данните за другите съсобственици. Декларация не се подава за пътно превозно
средство, принадлежащо на един собственик.
Срок на подаване – Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на пътното
превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на
данъчно облекчение или за освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи. Когато
се придобива ПС, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече
от датата на регистрацията за движение.
При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок
от откриване на наследството.
Къде се подава – Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седалището
на собственика (за предприятия). Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на превозното средство.
Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни
и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се
прави отстъпка от 5 %. За превозните средства, придобити или регистрирани през текущата година,
данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването, съответно от
регистрацията им за движение.
При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване
на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения данък.
1.

2.

3.

4.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
От ............................................................................................................................................................................
(с обствено, бащино и фамилно име на лицето; наименование на предприятието)
ЕГН (ЛНЧ или служебен номер) ......................................................................................................................
Е ИК …….……………………... постоянен адрес/седалище .......................................................................................
..................................................................................................................................................................................
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................
л.к. № ……...…….......…..., издадена на ...........…………….. от .................................................................................. ,
притежаващ/о ……………………….. идеални части от декларираното превозно средство.
Чрез ........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на представителя или пълномощника)
ЕГН (ЛНЧ или служебен номер) ......................................................................................................................
постоянен адрес ....................................................................................................................................................
л.к. № …..…..........……..……, издадена на ….………................. от .............................................................................
п ълномощно № ....…………..., заверено на …………….. от .....................................................................................
(нотариус)
Настоящата декларация се подава на следното основание (отбележете с „х“):
 п ридобиване на пътно превозно средство, без леки автомобили
 н астъпване на обстоятелство, водещо до данъчно облекчение или освобождаване
 подаване на коригираща декларация за същото ППС
Декларираното превозно средство притежавам/предприятието притежава в съсобственост със следните лица и в следните идеални части:
..................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/наименование на предприятието)
ЕГН (ЛНЧ или служебен №) .............................................................................................................................
ЕИК ……………..…………….…………… постоянен адрес/седалище ............................................................................
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................
л.к. № ……………..…………., издадена на …………….. от ........................................................................................... ,
притежаващо ……………………………… идеални части от превозното средство.

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и 313 НК.
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5. Д
 екларирам, че притежавам/прeдставляваното от мен предприятие притежава следното пътно
превозно средство:
вид ...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(мотоциклет, мотопед, автобус, товарен автомобил, седлови влекач или влекач с ремарке, товарно или
къмпинг ремарке към лек автомобил, моторна шейна, специален автомобил – бетоновоз, бетонпомпа и др.,
автокран, трактор, други самоходни машини и др.)
марка ....……...............….......….......…...…, модел .................................................................................................... ,
модификация……………………..…………., вид гориво ............................................................................................... ,
обем на двигателя ............................ куб. см, мощност kW (к.с.) ……….....…….....(............), брой места (за
автобуси) ........................................................... , товароносимост (за товарни автомобили с техн. допустима
макс. маса до 12 т ……...………), товароподемност (за автокранове и специал. ремаркета за превоз на тежки
или извънгабаритни товари) …………………; за влекачи с ремаркета, седлови влекачи и товарни автомобили
с технически допустима макс. маса над 12 т: технически допустима макс. маса ………… тона, допустима макс. маса …….…. тона (за влекачи се посочва допустимата макс. маса на състава от ПС), брой на
осите ..................... (за влекачи – брой на осите само на влекача), вид на окачването (отбележете с „х“):
 пневматично или прието за еквивалентно на пневматичното;  други системи на окачване
д ата на първоначална регистрация в страната …………….., регистрирано в „Пътна полиция“ при
РДВР – гр. ……………………, регистр. № ………………………………….., № на шаси ……......…...........................,
№ на двигателя …………......................….……, начин на придобиване ................……..……….…, дата на придобиване .................., № и дата на митн. декларация (при внос) ..............…….......…...., № и дата на документа
за придобиване ....................................
6. Декларирам, че е налице следното обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно
облекчение (отбележете с „х“):
 п ревозното средство с мощност на двигателя до 74 kW притежава действащо катализаторно устройство, считано от …………………….. г., и не съответства на екологичните категории Евро 3, Евро 4,
Евро 5, Евро 6 или ЕЕV
 п ревозното средство с мощност на двигателя до 74 kW съответства на екологична категория
…………… (Евро 3, Евро 4, Евро 5 или Евро 6), за удостоверяване на което прилагам (вид и № на
документа) ……………………………………………….…
 е автобус, товарен автомобил, седлови влекач или влекач с ремарке, снабден с двигател, отговарящ
на екологична категория ……………. (Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 или ЕЕV), за удостоверяване
на което прилагам ..........................................................................................................................................
(вид и номер на документа)
 е автобус, извършващ обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете или
в слабо населени планински и гранични райони, субсидирани от общините, и не се използва за
други цели
7. Декларирам, че е налице следното основание за освобождаване от данък (отбележете с „х“):
 п ревозното средство е линейка или пожарна кола
 е превозно средство на държавен или общински орган или организация на бюджетна издръжка
със специален режим на движение
 е собственост на дипломатическо представителство или консулство (освобождаване при условията
на взаимност)
 е собственост на БЧК и се използва за целите на организацията
 п ревозното средство е придобито в техн. неизправност (по смисъла на чл. 171, т. 2, б. „а“ ЗДвП)
 п ревозното средство е електрически автомобил
 п ревозното средство е електрически мотоциклет или мотопед
8. Декларираното превозно средство е придобито от .......................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН на лицето/ата/наименование и ЕИК на предприятието)
Забележка. Когато данъкът за превозното средство за годината на придобиване е платен от предишния/те
собственик/ци, моля приложете копие от платежния документ.
Дата: ................................
Декларатор/и:	   1. …………………............……
		   2. ……………………...............

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и 313 НК.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1638
от 22 декември 2014 г.
за одобряване на промени в образци на данъчни
декларации по Закона за местните данъци и такси
На основание чл. 3, чл. 49, ал. 3 и 4 и чл. 61н,
ал. 1 от Закона за местните данъци и такси одобрявам следните промени в образци на данъчни
декларации по Закона за местните данъци и такси:
1. В образеца на данъчна декларация по чл. 49,
ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за
облагане с данък при безвъзмездно придобиване
на имущества, одобрен със Заповед № ЗМФ-1153
от 10.10.2014 г. на министъра на финансите (ДВ,
бр. 87 от 2014 г.), както следва:
а) в т. 4 „Основания за освобождаване от данък“
се създава подточка 15 със следното съдържание:
„15. представляващо последващо прехвърляне
на трети лица на имущество по подточки 1 – 14
при условие, че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена
съответната организация по подточки 1 – 14 или
които са посочени като основание за освобождаване от данък;“
б) в указанията за подаване на декларацията
в абзаца „Кога и къде се подава декларация“
накрая се добавя: „Не се подава декларация за
получените обичайни подаръци; за придобитите
имущества по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол и за непаричните вноски в капитала на търговско дружество,
кооперация или юридическо лице с нестопанска
цел. Не подават декларация за получените и
предоставените дарения и юридическите лица
с нестопанска цел, регистрирани в Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна дейност.“
2. В образеца на декларация по чл. 61н от
Закона за местните данъци и такси за облагане с
патентен данък, одобрен със Заповед № ЗМФ-2025
от 17.12.2008 г. на министъра на финансите (ДВ,
бр. 2 от 2009 г.), в таблица 1 думите „средства за
подслон и“ се заличават.

9159

Министър:
Вл. Горанов

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 51.17
от 19 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Пътна връзка“ за ПИ
№ 037110 по КВС на землище гр. А ксаково,
община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти ПИ № 039080 – полски път, собственост на община Аксаково, № 037097 – промишлен терен, собственост на „Уникат“ – ООД,
№ 037070 – овощна г радина, собственост на
„Бултекс“ – ООД, № 037109 – ск ладов терен,
собс т венос т на „Е лек т роком п лекс“ – ООД ,
№ 037110 – с к л а дов т е р ен , с о б с т в ено с т н а
„Бултекс“ – ООД, № 039011 – овощна гради-
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на, собственост на Никола Ганчев Атанасов,
№ 039009 – складов терен, собственост на Ангел
Христов Божков и Сашо Тодоров Дерменджиев,
№ 039008 – овощна градина, собственост на
„Бултекс“ – ООД, № 039003 – складов терен, собственост на „Бултекс“ – ООД, № 039146 – овощна
градина, собственост на „Бултекс“ – ООД, и
№ 039002 – производствен терен, собственост на
„Зебра“ – ООД.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
9109

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 745
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – Благоевград, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
кабел 20 kV за МТП – 100 kVA – Външно присъединяване на „Склад и офиси“, в имот с идентификатор 04279.28.71 в местността Карамихайлов бунар – Ш.44 по кадастралната карта на Благоевград,
минаващ през имоти с идентификатори 04279.29.43
(общинска собственост – селскостопански път),
04279.29.44 (общинска собственост – селскостопански път), 04279.29.45 (общинска собственост – водна площ, съоръжение МЗГ – ХМС),
04279.28.93 (общинска собственост – водна площ,
съоръжение МЗГ – ХМС), № 04279.27.41 (общинска
собственост – селскостопански път) и 04279.27.38
(общинска собственост – селскостопански път)
по кадастралната карта на Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
9126
РЕШЕНИЕ № 746
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за външен
водопровод до имот с идентификатор 04279.28.71
в местността Карамихайлов бунар – Ш.44 по кадастралната карта на Благоевград, минаващ през
имоти с идентификатори 04279.29.43 (общинска
собственост – селскостопански път), 04279.29.44
(общинска собственост – селскостопански път),
04279.28.731 (общинска собственост – селскостопански път), 04279.29.45 (общинска собственост – водна площ, съоръжение МЗГ – ХМС) и
04279.28.93 (общинска собственост – водна площ,
съоръжение МЗГ – ХМС) по кадастралната карта
на Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
9127
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РЕШЕНИЕ № 748
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – Благоевград, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
трасе на електрически кабел до имот с № 045007
в местността Бобови ниви по КВС на с. Дъбрава, община Благоевград, минаващ през имоти с
№ 000388 (път IV клас – общинска собственост)
и 000381 (полски път – общинска собственост).
Председател:
Р. Тасков
9128
РЕШЕНИЕ № 754
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 127, ал. 6
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 27, ал. 4 и
5 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, на имот с идентификатори
04279.39.7 и 04279.39.8 в местността Герено – БКС
по кадастралната карта на Благооевград с цел
предвиждане на жилищна устройствена зона
„Смф1“ със следните устройтвени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м.
Максимална стойност на Кинт. – 1,5.
Плътност на застрояване – максимум 50 %.
Плътност на озеленяване – минимум 30 %.
Председател:
Р. Тасков
9129
РЕШЕНИЕ № 756
от 28 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 127, ал. 6
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, реши:
Одобрява изменение на общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с № 029002 в местността Сивриите, землище на с. Българчево,
община Благоевград, с цел предвиж дане на
жилищна устройствена зона „Жм“ със следните
устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м.
Максимална стойност на Кинт. – 1,2.
Плътност на застрояване – максимум 60 %.
Плътност на озеленяване – минимум 40 %.
Председател:
Р. Тасков
9130

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 704
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 1 от протокол № 4
от 27.05.2014 г. на Експертния съвет по устройство
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на територията на Община Мъглиж и Решение
№ 8 от 24.10.2014 г. на комисията по чл. 17, ал. 1
ЗОЗЗ към Министерството на земеделието и
храните Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за МВЕЦ „Мъглиж“ – площадка на
водохващане, трасе на захранващ водопровод и
площадка на МВЕЦ в поземлен имот с идентификатор 49494.658.289 по кадастралната карта на гр.
Мъглиж с възложител „ЛК Инженеринг“ – ООД.
Трасето на водопровода започва от проектно
водохващане – ПИ № 49494.658.320, местност
Мъглижка клисура на река Мъглижка, преминава
по полски и местни пътища и улична отсечка и
достига до площадката за изграждане на МВЕЦ
в ПИ № 49494.658.289.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Мл. Чернаков
9133
72. – Министърът на правосъдието обявява
на основание чл. 3 от Постановление № 214 на
МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за
провеждане на избор на кандидат за съдия и за
генерален адвокат в Съда на Европейския съюз и
за съдия в Общия съд (загл. изм. – ДВ, бр. 84 от
2014 г., в сила от 10.10.2014 г.) (наричано по-нататък
Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г.) във
връзка с чл. 253 от Договора за функциониране на
Европейския съюз начало на конкурсна процедура
за избор на кандидат на Република България за
генерален адвокат в Съда на Европейския съюз.
Необходимо е кандидатите да подадат заявленията си за участие в конкурса лично или
чрез изрично упълномощено лице заедно с изискуемите документи по чл. 6 от Постановление
№ 214 на Министерския съвет от 21.09.2010 г. в
срок до 17 ч. на 16.01.2015 г. в деловодството на
Министерството на правосъдието на адрес: София,
ул. Славянска 1.
Критериите, на които следва да отговаря кандидатът за генерален адвокат в Съда на Европейския
съюз, са посочени в чл. 5 на Постановление № 214
на Министерския съвет от 21.09.2010 г.
Конкурсната процедура ще се състои на два
етапа:
1. Провеждане на езиков изпит в рамките на
два астрономически часа, състоящ се от писмен
тест и устно събеседване за проверка на общите
и специализираните езикови познания на кандидатите по френски език.
2. Събеседване в открито заседание с издържалите езиковия изпит кандидати.
Комисията по провеждане на избора ще уведоми
допуснатите до конкурса кандидати за мястото
и часа на провеждането на езиковия изпит и
събеседването.
Протоколите на комисията и всички съобщения във връзка с избора ще бъдат поставяни на
таблото за обяви в сградата на Министерството
на правосъдието и на интернет страницата на
ведомството.
9002
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17. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен П У П –
план-схема за обект: „Слаботокова тръбна канална мрежа и слаботокови кабели, изтеглени в
каналната мрежа в с. Червен, община Асеновград“.
Проектът и придружаващата го документация са
изложени за справка в Информационния център
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
9136
555. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) трасе на водопровод от о.т. 21 до имот с
№ 106.200, местността Гребовски рид, в землището
на с. Селище (§ 4), минаващо през имоти с № 0.516
(полски път – общинска собственост), № 106.267
(полски път – общинска собственост), № 106.273
(полски път – общинска собственост) и № 106.434
(трайни насаждения – общинска собственост) и
сервитут, ограничаващ ползването на имоти с
№ 0.555 (полски път – общинска собственост),
№ 104.207 (нива – орна земя – частна собственост), № 104.266 (трайни насаждения – частна
собственост), № 104.307 (ниви – орна земя – частна
собственост), № 104.431 (трайни насаждения – общинска собственост), № 106.155 (лозови насаждени я – нетерасирани – частна собственост),
№ 106.196 (лозови наса ж дени я – нетерасирани – частна собственост), № 106.199 (нива – орна
земя – частна собственост), № 106.415 (трайни
насаждения – общинска собственост), местност
Гребовски рид, в землището на с. Селище, община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
9131
103. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване ПУП – ПРЗ за поземлен имот ПИ № 353020 и образуване на нов
УПИ І-20 – „За туристически дейности“, масив
353, м. Драгомащица, землище с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик. Проектът се
намира в сградата на Община Лесичово, дирекция
„Специализирана администрация“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация, с. Лесичово.
9134
102. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване ПУП – ПРЗ за поземлен имот ПИ № 602011 и образуване на нов
УПИ І-11 – „За туристически дейности“, масив
602, м. Лъката, землище с. Лесичово, община
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Лесичово, област Пазарджик. Проектът се намира в сградата на Община Лесичово, дирекция
„Специализирана администрация“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация, с. Лесичово.
9135

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „ВГ – 1“ – ЕООД, със седалище София чрез управителите Н. Рикарди и Евг. Шадрин
срещу Правилата за изменение и допълнение на
Правилата за търговия с електрическа енергия,
приети от Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране с Решение по т. 8 от протокол
№ 54 от 8.04.2014 г., в частта по § 47 (чл. 56, ал. 5,
ал. 10, т. 4 и ал. 15), § 50 (чл. 63, ал. 2), § 54 (чл. 70,
ал. 3), § 55 (чл. 71, ал. 1 и 2), § 56 (чл. 73, ал. 2),
по което е образувано адм.д. № 9323/2014 г. по
описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
9026
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба
на Валентин Георгиев Атанасов, Станислав Кирилов Атанасов, Румяна Иванова Иванова, Венета
Пламенова Дукова и Лъчезар Дамянов Естов,
всички от Благоевград, против Заповед № 1180 от
18.09.2014 г. на кмета на община Благоевград, с
която е одобрен РУП за ново свързано застрояване
в УПИ ІІ, кв. 216В по плана на Благоевград, имот
с идентификатор 04279.617.99 по КК на Благоевград, свързано с новопредвиденото застрояване в
УПИ І, имот с идентификатор 04279.617.93 по КК
на Благоевград и с новопредвиденото застрояване
в УПИ ІІІ, имот с идентификатор 04279.617.100 по
КК на Благоевград; Разрешение за строеж № 323
от 18.09.2014 г. на главния архитект на Община
Благоевград и одобрени на 18.09.2014 г. инвестиционни проекти за строеж „Жилищна сграда от
М+4+Т и подземни гаражи в УПИ ІІ, кв. 216В по
плана на ІІ микрорайон на Благоевград, имот с
идентификатор 04279.617.99 по КК на Благоевград
при условията на свързано застрояване с УПИ І,
имот с идентификатор 04279.617.93 по КК на
Благоевград, и с новопредвиденото застрояване
в УПИ ІІІ, имот с идентификатор 04279.617.100 по
КК на Благоевград“, които актове са съставни
части на комплексен проект за инвестиционна
инициатива по чл. 150 ЗУТ, е образувано адм.
дело № 769/2014 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.02.2015 г. от 10 ч., зала 002. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обявяването на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: а) трите имена, адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес на
управление и електронния му адрес; г) номер на
делото; д) акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; ж) подпис на заявителя. Към
заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо
да се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
9116
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
III състав, съобщава на Осман Камаджъ, роден на
5.05.1975 г., гражданин на Турция, че има заведено
гр.д. № 5815/2014 г. по описа на съда от Евелина
Стоева Камаджъ от Бургас с иск по чл. 49 СК.
Указва на ответника Осман Камаджъ, че следва
да се яви в Районния съд – Бургас, ул. Александровска 101, в съдебно заседание на 5.02.2015 г. в
10,05 ч. за връчване на препис от исковата молба
и приложенията към нея по горепосоченото дело
ведно с разпореждане от 5.08.2014 г. на БРС. Съдът указва на лицето, че ако не се яви да получи
книжата, следва да посочи съдебен адрес, на
който да му бъдат връчвани съобщенията, като
в противен случай производството ще се гледа
по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9079
Дуловският районен съд уведомява Драгомир
Алеков Стоянов, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу него
е заведено гр.д. № 475/2014 г. по описа на съда от
Себахаттин Карани Ахмед по чл. 124, ал. 1 ГПК и
че в деловодството на съда, на адрес: гр. Дулово,
ул. Васил Левски 12, се намират исковата молба
и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в
„Държавен вестник“. При неявяване на Драгомир
Алеков Стоянов или упълномощено от него лице
в указания двуседмичен срок съдът ще му назначи
особен представител.
9077
Районният съд – Никопол, гражданска колегия,
призовава Николай Маринов Бочев с последен
адрес Плевен, ж.к. Дружба № 427, вх. Г, ап. 17, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.01.2015 г.
в 10,30 ч. като ответник по гр.д. № 94/2014 г.,
заведено от Роза Ц. Костова, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
9024
Разложкият районен съд уведомява Джоан
Рита Иваноф, жител на Съединените американски
щати, ответник по гр. д. № 1035/2014 г. по описа
на съда, че срещу него е предявен иск по чл. 51
ЗН. Указва на Джоан Рита Иваноф, че може в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да получи книжата по делото в канцеларията на Районния съд – Разлог, стая № 4, както
и да посочи адрес в страната, на който да бъде
призован по делото.
9140
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Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 86 състав, уведомява Франк Педерсен,
род. на 20.07.1965 г., от Федерална република
Германия, че има качеството на ответник по гр.д.
№ 54051/2014 г. по описа на СРС, ІІІ гр. о., 86 състав, образувано по предявен иск по чл. 127А СК
от Татяна Иванова Педерсен, като му се указва, че
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на
СРС, ІІІ гр.о., за връчване на книжата по делото.
В противен случай ще му бъде назначен особен
представител.
9009
Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 117 състав, уведомява Бао Ксианбао,
роден на 7.04.1966 г. в Китай, че има качеството
на ответник по гр.д. № 13253/2014 г. по описа на
СРС, III ГО, 117 състав, образувано по предявен
от Славка Асенова Илиева иск за издръжка и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, III ГО, 117 състав, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
9108
Районният съд – гр. Средец, призовава Татяна
Анатолиевна Вострова, гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответница по
гр.д. № 403/2014 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответницата ще є бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9078
Плевенският окръжен съд на основание чл. 74
и сл. ЗОПДНПИ обявява, че в съда е образувано
гр.д. № 1131/2014 г. по предявено на 3.12.2014 г.
мотивирано искане (искова молба) от Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество,
представлявана от председателя є Пламен Георгиев Димитров против Горан Иванов Станев от
гр. Долни Дъбник, област Плевен, за отнемане
на основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ в полза
на държавата на незаконно придобито от Горан
Иванов Станев имущество на стойност 208 000 лв.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 ЗОПДНПИ
– товарен автомобил, марка „Рено Мастер“, с
рег. № ЕН 1124 ВР, рама № VF1HDCMK526335463,
двигател № G9UA720C013952;
– лек автомобил, марка „Ауди А6“, с рег. № ЕН
9997 ВС, рама № WAUZZZ4FX5N101084, двигател
№ BMK044747;
– лек автомобил, марка „Мерцедес С 500 Л“, с
рег. № ЕН 7677 ВН, рама № WDD2211711A017408,
двигател № 27396130007616;
– лек автомобил, марка „Мерцедес С 63 АМГ“,
с рег. № В 7777 РВ, рама № WDDNG77X68A146606,
двигател № 15698460013847.
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На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 72 ЗОПДНПИ
– сумата в размер 18 800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „БМВ 530 Д“, с рег. № ЕН
5355 ВС, рама № WBANC71000B647634, двигател
№ 1409A114, първоначална регистрация 1.06.2004 г.,
дата на регистрация в КАТ от проверяваното
лице 3.04.2012 г., дата на придобиване по договор
24.02.2012 г., дата на продажба на 10.09.2012 г.;
– наличната сума по разплащателна сметка в
левове № 19968817, с IBAN №: BG 53 STSA 9300
0019 9688 17 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Горан Иванов Станев, с изключение на сумите от
трудово или друго възнаграждение за труд, както
и преводи от НОИ за социална пенсия съгласно
условията на разпоредбата на чл. 446 ГПК, мотивирано с факта, че наличното имущество на
лицето е на стойност, по-малка от пълния размер
на цената на иска.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът,
в който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 21.04.2015 г. в 9,30 ч.
9006

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български врати, прозорци и
фасади“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.03.2015 г. в 11 ч. в
София, заседателната зала на „Солид 55“ – ООД,
ул. Магнаурска школа 5, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
2014 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет
за 2014 г.; 3. избор на членове на управителния и
контролния съвет; 4. промени в устава; 5. приемане
на насоки за работа през 2015 г.; 6. приемане на
бюджет за 2015 г.; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са налични на адреса на сдружението всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
9112
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Кунчеви“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на СНЦ „Кунчеви“ свиква редовно общо събрание на своите
постоянни членове на 20.02.2015 г. в 10 ч. във
Варна, ул. Карамфил 34А, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на автоклуб „Кунчеви“
за 2014 г.; 2. възлагане на управителния съвет
отговорност за осъществяване на дейността на
клуба и постигане на определени цели за 2015 г.;
3. приемане на предложения за нови постоянни
членове. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на постоянните членове на
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адрес: Варна, ул. Карамфил 34А, от 9 до 17 ч.
всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 35 от устава на СНЦ
„Кунчеви“ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9119
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Яхт клуб Варна“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.02.2015 г. в 10 ч. в сградата на сдружението
във Варна, ул. Батак 3, при следния дневен ред: 1.
организационен отчет за дейността на сдружението
за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.; 2. финансов отчет за
изпълнение на бюджета за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.;
3. освобождаване на членовете на ръководството
от длъжност и отговорност и приемане на нови
членове на ръководството; 4. инвестиционна програма за 2015 г.; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде
проведено един час след обявения начален час
независимо от броя на присъстващите.
9014
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обединение Варна прес“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.03.2015 г. в 16 ч. във Варна, бул. Владислав Варненчик 281, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на отчета на УС за
дейността на сдружението; 2. избор на нов състав
на управителния съвет и председател; 3. промяна
в адреса на управление; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред само ако се явят
всички членове. Материалите за събранието са
на разположение на всички членове във Варна,
бул. Владислав Варненчик 281.
9117
5. – Управителният съвет на сдружение „Свят
за всички“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.02.2015 г. в 17 ч. в
Русе, ул. Александровска 53, в офиса на сдружението при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за периода I.2010 – XII.2014 г.; 2.
изменения и допълнения в устава съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ; 3. избор на управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9120
„Вамос“ – АД, „ЗПП“ – АД, „Кампи“ – ЕООД,
и „Велур“ – АД, ликвидатори на „Сдружение на
български предприемачи за европейска интеграция“, София, в ликвидация по ф.д. № 5197/2005 г.
на СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ канят
кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
9122
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