
Важна информация в случай на операции със знак минус в извлечението от 
индивидуалната ви партида в универсален пенсионен фонд (УПФ)

Как се превеждат вноските по индивидуалната ви партида в УПФ?

Вашият работодател е задължен след начисляване на трудовите възнаграждения да преведе осигурителните вноски 
по сметка на Националната агенция за приходите (НАП) до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е 
положен трудът. В същия срок той предоставя в НАП и декларациите съгласно НАРЕДБА №Н-8 от 29.12.2005 г. за 
съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите 
за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Тази информация позволява на НАП 
да индивидуализира вноските за всяко осигурено лице. НАП следва да преведе по сметката на ING Универсален 
пенсионен фонд заплатената от работодателя ви осигурителна вноска в 30-дневен срок от постъпването й. ING 
заверява постъпилата сума по вашата индивидуална партида.

Защо в извлечението от индивидуалната ви партида в УПФ може да има операции със знак минус?

Операциите със знак минус представляват прихващания, т.е. вноски, които първоначално са преведени от НАП, а 
след това са прихванати (сторнирани) от НАП при последващи плащания. Ако в извлечението си виждате операции с 
отрицателен знак, то това означава, че и по вашата партида са извършени такива прихващания. Причини за това могат 
да бъдат корекции на данни, направени от вашия работодател. Корекции могат да бъдат извършвани най-късно до 30 
април на годината, следваща годината, за която се отнасят, а след тази дата - само след изрично разрешение на НАП 
или Националния осигурителен институт.

Защо получавате извлечение от индивидуалната ви партида в УПФ и за периода 1 януари –  
31 март 2014 г.?

Ако в извлечението ви за 2013 г. има вноски със знак минус, възможно е част от тях да са преведени обратно от НАП 
през месеците януари – март на 2014 г. след корекции, направени от вашия работодател. Поради това към извлечението 
за 2013 г. изпращаме информация за вноските, постъпили по вашата партида от 1 януари до 31 март 2014 г. Чрез това 
допълнително извлечение искаме да ви предоставим възможност да проверите дали по партидата ви има вноски, 
които са били сторнирани от НАП и са се появили със знак минус през 2013 г., а впоследствие са били преведени 
отново по вашата партида през 2014 г.

Как да получите допълнителна информация за сторнираните операции и/ или липсващите по 
индивидуалната ви партида в УПФ вноски за 2013 г.?

Ако извлеченията от индивидуалната ви партида в УПФ за 2013 г. и за първите месеци на 2014 г. не съдържат достатъчно 
информация, за да прецените дали по партидата ви са били преведени всички вноски за 2013 г. и дали сторниращите 
операции, ако такива са били направени от НАП, са коректни, съветваме ви да отправите запитване към НАП за 
изясняване на евентуалните причини за липсващи вноски и/ или извършени корекции. 

Екипът на ING остава на ваше разположение при необходимост от съдействие или допълнителна информация.
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