Попълва се от платеца на дохода

Попълва се от приходната администрация

Наименование ______________________________________________

Териториална дирекция на НАП _______________________________________

ЕИК по БУЛСТАТ ______________________
Адрес за кореспонденция _____________________________________

Входящ № на справката ________/ ______ 200__ год.

_________________________________________тел._______________
Изх.№ на справката _____________/ __________200__ год.
Справката съдържа ______ бр. страници

СПРАВКА ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, НА КОИТО ПРЕЗ 2006 Г. СА ИЗПЛАТЕНИ ДОХОДИ, РАЗЛИЧНИ ОТ
ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПЕНСИИ
През 2006 година изплатихме на физически лица доходи, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии, както следва:
№ ЧФЛ* И**

1

2

3

ЕГН /ЛНЧ или
Собствено, бащино
служебен номер/***
и фамилно име
4

5

Постоянен адрес
Адрес в чужбина
Изплатена Удържан
Населено Община ж.к., улица, №, Държава Населено място,
сума
данък
място(гр./с.) (район) бл., вх., ап.
улица, №
(лева)
(лева)
6
7
8
9
10
11
12

Легенда: * ЧФЛ - чуждестранно физическо лице

Доход
Код
Вид
13

14

Обща сума:

** И - идентификатор
*** ЕГН - единен граждански номер; ЛНЧ - личен номер на чужденец или служебен номер от регистъра на НАП

Изготвил: ______________________________
/трите имена на лицето/
Подпис: _________________

Ръководител: __________________
/подпис и печат/

Забележки: 1. Справката се изисква на основание чл. 57 от Закона за облагане доходите на физическите лица. Представя се от платците на суми, включително нестопанските субекти (бюджетни организации,
ведомства, общини, кметства, политически партии, фондации, църкви и др.) в Териториалната дирекция на НАП по месторегистрация на платеца в срок до 15.04.2007 г.
2. За непредставяне или несвоевременно представяне на справката виновните лица се наказват с глоба на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОДФЛ.
3. Справката се изготвя в два екземпляра, от които един за приходната администрация и един за платеца на доходите.
4. Предприятията, изплатили доходи на повече от 10 физически лица, представят справките си само на електронен носител във формат и по ред, одобрен от изпълнителния директор на НАП.
5. Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема!

Указания за попълване на справката:
1. В колона 2 отбележете с "да" или "не" обстоятелството дали съответното физическо лице е чуждестранно за Република България.
2. В колона 3 впишете "1" за лице с ЛНЧ или "2" за чуждестранно физическо лице, което не притежава ЕГН или ЛНЧ. Колона 3 не се попълва, ако в колона 4 се вписва ЕГН.
3. В колона 4, когато доходът е изплатен на чуждестранно физическо лице без ЕГН или ЛНЧ, се вписва служебният му номер от регистъра на НАП.
4. В колона 9 и в колона 10 впишете адреса в чужбина на съответното физическо лице само ако то е чуждестранно за Република България.
5. В колона 13 впишете кода, а в колона 14 вида на изплатения доход, като се придържате към номенклатурата, дадена по-долу. Ако на едно физическо лице сте изплатили
доходи с различен код и от различен вид, съгласно тази номенклатура, данните се записват на отделни редове.

Номенклатура за код и вид на изплатения доход, която следва да се ползва при попълването на колони 13 и 14:
к
о Доходи, произхождащи от:
д
01 Извършване на услуги с личен труд (граждански договори)
02 Създаване на изобретения или полезни модели; произведения на изкуството, науката или културата; ръчно изработени произведения от майстори на художествените занаяти
03 Авторски или лицензионни възнаграждения
04 Управление и контрол, участие в управителни и контролни органи на предприятието
05 Наем на движимо и/или недвижимо имущество и аренда, с изключение на доходите по договори за аренда на земеделска земя
06 Рента, аренда или друго възмездно отдаване на земеделска земя
07 Отглеждане на животни и птици, пчеларство и бубарство, непреработена продукция от тях и култивирани гъби; горско стопанство (включително
събиране на диворастящи билки, гъби и плодове); водно стопанство (включително рибовъдство) и растениевъдство; производство на декоративни храсти и цветя
08 Непреработена растителна и животинска продукция, в това число от пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и от оранжерийно производство без
декоративното, изплатени на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители
09 Продажба и замяна на недвижимо или движимо имущество; продажба на акции, дялове и други участия, с изключение на посочените в чл. 12, ал.1, т. 15 от ЗОДФЛ
10 Временно отстъпване ползването на права по договори за лизинг, франчайз, факторинг, анюитети
11 Доброволно пенсионно осигуряване при придобиване право на пенсия, които подлежат на облагане по реда на чл. 35 от ЗОДФЛ
12 Доброволно пенсионно осигуряване при придобиване право на пенсия, както и доходи от инвестиции на активите на доброволните пенсионни фондове, които не се облагат с данък
по чл. 35 на основание чл. 29, ал. 6, изр. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от ЗОДФЛ
13 Доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, както и от застраховки
"Живот" и рента" и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд, обложени с окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ
14 Доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, както и от застраховки
"Живот" и рента", застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд, и доходи от инвестиции на техническите резерви по застраховки "Живот" и рента", женитбени и детски
застраховки и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд, които не се облагат с окончателен данък на основание чл. 40, ал. 1, изр. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от ЗОДФЛ
15

Дивиденти и ликвидационни дялове, изплатени на местни и чуждестранни физически лица

16

Лихви, извън тези по чл. 12, т. 3 и 5 от ЗОДФЛ, обложени с окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ

17

Сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания
български пазар на ценни книжа

18

Пътни и квартирни пари, както и дневни пари, които не превишават двукратния размер на дневните пари, определени за лицата по трудови правоотношения, изплатени по

извънтрудови правоотношения за сметка на предприятието, които не се облагат с данък на основание чл. 12, ал. 1, т. 17 и 18 от ЗОДФЛ
19 Други доходи извън посочените в предходните кодове

