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Име, презиме, фамилия 

ЕГН/ ЛНЧ Л.К./ Паспорт № 

Дата на издаване от МВР 

Адрес по лична карта

Град/ село  Община Област 

Пощенски код   ж.к., ул. №, вх., ет., ап. 

Адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса по лична карта)

Град/ село  Община Област 

Пощенски код   ж.к., ул. №, вх., ет., ап. 

Телефони и имейл

Мобилен  Домашен Служебен 

Имейл 

във връзка с изплащане на възнаграждение по договор за осигурително посредничество № 
и за изготвянето на документ „Сметка за изплатени суми”.

Декларирам:

I. Лице съм с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто:   не   да

От сумата на възнаграждението превишението (облагаемата част) е  лв.

II. Месечният осигурителен доход от други възнаграждения, върху които дължа осигурителни вноски е общо в размер на  лв.
разпределен както следва:

1. Трудов договор  лв. 5. Договор за управление и контрол  лв.

2. Служебен договор (държавни служители)  лв. 6. Граждански договор/и  лв.

3. Трудова дейност на член-кооператор  лв.  записва се сумата след приспадане на
 нормативно-признатите разходи - 25%

4. Договор до 5 работни дни (40 часа)  лв.
през календарния месец

III. Отпусната ми е пенсия с разпореждане № г.     да               
  не

Желая да бъда осигуряван/а за ДОО и ДЗПО    да                 не

  не    да 

  не    да 

  не    да 

  не    да 

IV.  Ползвам платен отпуск по майчинство по трудов договор

V.  Специализант съм и получавам възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от 
номенклатурата на специалностите по реда на чл. 181 от Закона за здравето. 

VI.  Рeгистриран съм като безработно лице в териториалното поделение на Агенцията по заетостта и получавам 
обезщетение за безработица. 

VII. Желая да ми бъде удържан и внасян от платеца авансов данък за дохода, придобит през IV-то тримесечие на 2023 г. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

Дата                                 Декларатор

Подпис 

„Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД • Национален номер 0800 11 464
София 1463, бул. „Витоша“ 89Б, ОББ Милениум център, ет. 16 • www.ubb-pensions.bg

2023

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН И ОБЛАГАЕМ ДОХОД
Тази декларация не се попълва ако сте самоосигуряващо се лице и сте декларирали това обстоятелство пред платеца на дохода

Лични данни на лицето

Размер на пенсията
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Указания за попълване:

I. Раздел I се попълва задължително. Ако сте отбелязали отговор „да”, вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход
от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна
данъчна основа, намален с удържаните и внесени за ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата 7 920 лв.
Моля, приложете собственоръчно заверено копие на валидно Решение на ТЕЛК/ ДЕЛК/ НЕЛК.

II. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудово
правоотношение са получили възнаграждение под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и
не са осигурени на друго основание през съответен месец.
Платецът не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от наем или друго възмездно предоставяне за
ползване на права или имущество.

III. На основание чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО са задължително осигурени лицата, полагащи труд без трудово правоотношение, които са
осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.
Съгласно § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО майката има статут на осигурено лице за този период.

IV. Съгласно чл. 54а от КСО, право на обезщетение за безработица имат и лицата, които не са придобили право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст или ранно пенсиониране в Р. България или друга държава и не упражняват трудова дейност, за която
подлежат на задължително осигуряване по силата на КСО или законодателството на друга държава, включително самоосигурява-
щите се лица и лицата, които полагат труд без трудово правоотношение. Изплащането на възнаграждение на лице, регистрирано
в Агенцията по заетостта, води до прекъсване на правото му на обезщетение.

V. Съгласно чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ, не се удържа авансов данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната
година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред платеца на дохода, че желае удържане на данък. В
тези случаи удържаният данък ще бъде внесен от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.




