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За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс
 Стр.  от 
Образец 2001
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по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите
 на физическите лица
   Попълва се от приходната администрация
   Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на  НАП  
Входящ номер и дата
Орган по приходите,  приел декларацията
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 и/или еднократно след този срок, на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ.
 
    
         Образец 2001
 
 
 
по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
2011 година 
 
Образецът се подава от местни физически лица, придобили доходи само от източници в България и от чуждестранни физически лица, придобили доходи от източници в България!         
 
 
         
Част І  - Данни за данъчно задълженото лице  
  1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на    НАП/ЕИК на чуждестранно физическо лице    
2. Код по т. 1
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН  - в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ  - в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП  - в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице  - в т. 2 се попълва цифрата 5
3. Име
4. Постоянен 
адрес
5. Закон-такт
5.1 Телефон
 
 -
11. Адрес в чужбина:
Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител 
  1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП/   ЕИК на чуждестранно физическо лице
2. Код по т. 1
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН  - в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ  - в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП  - в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо лице  - в т. 2 се попълва цифрата 5
3. Име
4. Постоянен 
адрес
5. Закон-такт
5.1 Телефон
 
 -
   Част ІІІ  - Приложения към декларацията
№
Описание на приложенията към декларацията
Поставя се знак „Х” срещу наименованието на съответния образец, ако се прилага към декларацията
1
Образец 2011: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения
2
Образец 2021: Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
3
Образец 2031: Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност
4
Образец 2041: Приложение № 4 доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
5
Образец 2051: Приложение № 5 доходи от прехвърляне на права или имущество
6
Образец 2061: Приложение № 6 доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ
7
Образец 2071: Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
8
Образец 2081: Приложение № 8 притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, 13 и 14 от ЗДДФЛ от източници в чужбина
9
Образец 2091: Приложение № 9 прилагане на методи за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
10
Образец 2010: Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения
11
Образец 2020: Приложение № 11 предоставени/получени парични заеми
12
Образец 2030: Приложение № 12 преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица
13
Образец 2013: Приложение № 13 необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт
14.1
Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за текущата година
14.2
Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за минали години (попълва се общия брой на справките за минали години, които се прилагат към декларацията)
15
Образец 2005: Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
16
Образец 2006: Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
17
Годишен отчет за дейността 
18
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.
Размер              
1
Сума от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (ред 7 в Част ІI на Приложение № 1 + ред 10 в Част ІI на Приложение № 3 + ред 9 в Част ІI на Приложение № 4 + ред 4 в Част ІІ на Приложение № 5 + ред 5 в Част ІI на Приложение № 6) 
 
4001
2
Общ размер на данъчните облекчения
(вписва се сумата от ред 11, колона 4, Част ІX на Приложение № 10. Тук не се посочва размерът на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания)
 
4002
3
Обща годишна данъчна основа (ред 1  - ред 2) 
Ако получената разлика е отрицателно число се вписва нула 
 
4003
4
Данък върху общата годишна данъчна основа (ред 3 х 10%) 
 4004
5
Размер на данъчното облекчение за извършени безкасови плащания 
(ред 4 х 1% ≤ 500 лв., като ред 5 се попълва само, когато е попълнена Част Х в Приложение № 10)
 4005
6
Данъци подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа (редове 1 и 2 в Част ІІI на Приложение № 1 + редове 1, 2 и 3 в Част ІІI на Приложение № 3 + редове 1, 2 и 3 в Част ІІI на Приложение № 4 + редове 1 и 2 в Част ІІI на Приложение № 6 + общата сума в колона 4 от Част ІІІ на Приложение № 8 + общата сума в колона 10 от Част ІІ на Приложение № 9 + общата сума в колона 8 от Част І на Приложение № 12)
 
4006
7
Данък върху общата годишна данъчна основа, намален със сумите по ред 5 и  ред 6 (ред 4  - ред 5  - ред 6) Ако получената разлика е отрицателно число, сумата се вписва със знак минус 
 
4007
8
Внесен авансов данък от данъчно задълженото лице по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ (точният размер на направените за годината авансови вноски се установява чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка на декларатора или чрез поискване на информация от НАП)
 
4008
От сумата на ред 7 се изважда сумата на ред 8. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 9. Ако получената разлика е отрицателно число, то се вписва на ред 12.
9
Дължим данък за довнасянe
 4009
10
Отстъпка (ред 9, ако е попълнен х 5 % ≤ 500 лв.) Попълва се, ако деклараторът има право да ползва 5 % отстъпка от данъка за довнасяне на основание чл. 53 от ЗДДФЛ
 4010
11
Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 9  - ред 10) 
(Cумата се закръглява към всеки пълен лев)
 4011
12
Надвнесен данък 
(Cумата се закръглява към всеки пълен лев)
 4012
Възстановяване или използване на надвнесения данък за погасяване на налични или бъдещи задължения
(Отбележете ред 12.1 или ред 12.2. В случай че не е отбелязан нито един от посочените редовe, по отношение на надвнесения данък Националната агенция за приходите ще приложи чл. 129 от ДОПК по своя инициатива. За да е налице възможност за прилагане на чл. 130 от ДОПК, посочете банкова/платежна сметка на ред 12.1)
12.1
Възстановяване по реда на чл. 128-130 от ДОПК
 40121
Ако е попълнен ред 12 и на ред 12.1 е отбелязано „х”, се посочват данни за банковата/платежната сметка, по която да бъде преведена сумата:
Данни за титуляра на сметката:
12.2
Използване на надвнесения данък за погасяване на налични или бъдещи задължения по реда на        чл. 130а от ДОПК Ако е попълнен ред 12 и на този ред е отбелязано с „х“, попълнете ред 12.3 и ред 12.4:
 40122
12.3
 
Общ размер на надвнесената сума 
(Сумата на този ред следва да е равна на сумата, посочена на ред 12, както и на сбора от сумите, посочени на редове от 12.4.1 до 12.4.5 включително)
 40123
12.4
 
Заявено разпределение по чл. 130а от ДОПК 
(Попълнете този ред след преглед на данъчно-осигурителната сметка. С надвнесената сума следва да посочите погасяване на наличните задължения, а за остатъка, ако има такъв, може да изберете сметката/сметките, към която/които той да бъде насочен)
12.4.1 
Данъци и други приходи за централния бюджет
 401241
12.4.2 
Осигурителни вноски ДОО
 401242
12.4.3 
Осигурителни вноски НЗОК
 401243
12.4.4 
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО
 401244
12.4.5 
Принудително събиране на публични вземания
 401245
Част V  - Информация за трансгранични данъчни схеми
Тази част се попълва на основание чл. 143я³, ал. 7 от ДОПК от данъчно задължени лица (физически лица, вкл. и еднолични търговци), които през годината са прилагали трансгранични данъчни схеми
През годината е прилагана трансгранична данъчна схема по смисъла на чл. 143я, ал. 4 от ДОПК          
(информацията се посочва за всяка година, през която трансграничната данъчна схема има данъчен ефект) 
Уникален номер на трансграничната данъчната схема:
Дата
ден
месец 
година
Подпис на 
декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2011
Приложение № 1
доходи от трудови правоотношения
 (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
Част І - Данни за платеца на дохода
При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като натиснете бутона с надпис "+" :За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-"
№ по
ред
ЕИК/Служебен номер от регистъра на НАП/ЕГН
Наименование/Име на работодателя
Код на 
дохода
Размер на 
дохода
1
2
3
4
5
1
Данни за работодателите  - платци на доходите по трудови правоотношения с код 101, 102 и 103
2
Обща сума на доходите с код 101, платците на които не са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ
101
3
Обща сума на доходите с код 102, платците на които не са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ
102
4
Обща сума на доходите с код 103, платците на които не са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ
103
Код
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, както и служебните правоотношения между началника на Националната служба за охрана, от една страна, и офицерите и сержантите - 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;правоотношенията между спортен клуб и професионални спортисти по чл. 77, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и правоотношенията между спортен клуб и треньори по чл. 78, ал. 1 от същия закон. 
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, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ
103
Доходи от правоотношения като морско лице
 Част ІI  - Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа 
№
Доходи с код 101
Доходи с код 102
  Доходи с код 103
1
2 
3
4
5
1
Придобит облагаем доход от трудови правоотношения 
2
Удържани задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО	
X
3
Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, внесени авансово през годината
X
X
4
Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години
X
X
5
Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице
6
Годишна данъчна основа  
7
Годишна данъчна основа (сборът от сумите на ред 6 в колони 3, 4 и 5) 
 Част ІІI  - Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа
1
Общ размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения от работодателя по реда на ЗДДФЛ (Вписва се авансово удържаният и/или внесен през годината данък от работодателя по реда на чл. 42 или чл. 49 от ЗДДФЛ)         
2
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ
Подпис на 
декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2021
Приложение № 2
доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по 
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
 Част І  - Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец
1.ЕИК/ Служебен № от регистъра на НАП
 2. Наименование 
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. Седалище и 
адрес на 
управление
   
 6. За контакт:
6.1 Телефон
 
 -
7. Данни за съставителя на
годишния 
финансов отчет
Съставител на годишния финансов отчет е:
7.1. Собственика на ЕТ
 
 
(попълва се само от ЕТ, годишният финансов отчет на които може да се съставя от собствениците на тези предприятия, съгласно Закона за счетоводството, както и в случаите когато ЕТ е счетоводно предприятие)
7.2. Физическо лице
7.2.1. Собствено име, презиме и фамилно име
7.2.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
7.2.3. Вид на правоотношението със съставителя
7.3. Счетоводно 
предприятие
7.3.1. Наименование
7.3.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ
 Част ІІ  - Данни за дейността                                                                 
1. Код на основната дейност
7.1. Година на преотстъпване на данъка, по отношение на която е налице задължение за продължаване на дейността за период поне 3 години след годината на преотстъпване При повече от една година на преотстъпване, за която се декларира изпълнение на условието по т. 7, приложете списък с допълнителни редове) 
 Част ІІІ - Формиране на облагаемия доход                                                                                       
№
ПОКАЗАТЕЛИ
шифър
СУМА
1
2
3
4
1
ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)
2- 3001
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)
2- 30011
1.1.1
В т.ч. нетни приходи от продажби от дейността, подлежаща на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (този ред се попълва само от лица, които попълват ред 4 и/или ред 5, като на този ред те посочват само нетните си приходи от продажби от дейността, подлежаща на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ)
2- 300111
1.2
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
2- 30012
2
ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)
2-3002
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (ред 1  - ред 2) 
(Ако получената разлика е > 0, се попълва ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, се попълва ред 3.2)
3.1
Счетоводна печалба 
2-3031
3.2
Счетоводна загуба 
2-3032
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно
 преобразуване
(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 по ЗКПО, с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ; приходи/разходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, различен от спогодба за избягване на двойното данъчно облагане; други приходи/разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване.) 
4
Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване 
2-3004
5
Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване 
2-3005
6
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)
6.1
ПОЛОЖИТЕЛЕН 
2- 3061
6.2
ОТРИЦАТЕЛЕН 
2- 3062
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
№
А. УВЕЛИЧЕНИЯ 
ШИФЪР
              СУМА
№
Б. НАМАЛЕНИЯ
ШИФЪР 
             СУМА
1
Годишни счетоводни разходи за амортиза-ции (чл.54, ал.2 от ЗКПО) Тук не се включват счетоводните разходи за амортизации, за които се прилага чл. 11а от ЗКПО
7010
1
 Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1 от ЗКПО) - виж помощна справка „Амортизируеми активи“, публикувана на интернет адрес www.nap.bg
8010
2
Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1 от ЗКПО)
7020
2
Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2 от ЗКПО)
8020
3
Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34 от ЗКПО) в т.ч.
7030
3
Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34 от ЗКПО), в т.ч.:
8030
3.1.
разходи от последващи оценки и от  отписване на вземания като  несъбираеми  (чл. 34 от ЗКПО) 
7031
3.1.
приходи от последващи оценки на  вземания  (чл. 34 от ЗКПО) 
8031
 
4
Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 от ЗКПО)
 
7040
4
Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и 37 от ЗКПО), в т.ч.:  
8040
4.1
от последващи оценки и от отписване на 
вземания (чл.37)  
8041
5
Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо)
8050
5
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)
7050
6
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)
8060
6
Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1 от ЗКПО) Преди да попълните този ред, попълнете Част ХІ
7060
7
Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.2 от ЗКПО) Преди да попълните този ред, попълнете Част ХІ
8070
7
Разходи от липси и брак съгласно чл.28, в т. ч.:
7070
7.1
разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1 от ЗКПО)
7071
7.2
разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2 от ЗКПО)
7072
7.3
разход за ДДС съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗКПО 
7073
7.4
последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5 от ЗКПО)
7074
8
Приходи,  възникнали по повод нанепризнати по чл. 28 от ЗКПО липси и брак на активи (чл.29 от ЗКПО)
8080
8
Разходи, непризнати за данъчни цели съгласно чл. 26, т.1, 2 и 6 от ЗКПО, в т. ч.:
7080
8.1
разходи, несвързани с дейността и/или които не са документално обосновани (чл. 26, т. 1 и 2 от ЗКПО)
7081
8.2
разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6 от ЗКПО)
7082
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
10
Сума на погасените задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година (чл.46, ал.3, т.1 от ЗКПО) 
8100
9
Сума на задълженията (чл.46, ал.1 от ЗКПО)
7090
11
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)
8110
10
Счетоводно отчетени разходи във връзка с договори за оперативен лизинг, съгласно МСС, при лизингополучатели (чл. 11а, ал. 1 от ЗКПО)
7100
12
Разходи, определени по правилата на СС 17 "Лизинг" по отношение на експлоатационния (оперативния) лизинг, приложени към договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС (чл. 11а, ал. 2 от ЗКПО)
8120
11
Приходи, определени по правилата на СС 17 "Лизинг" по отношение на експлоатационния лизинг, приложени към договори за оперативен лизинг (чл. 11а, ал. 2 от ЗКПО)
7110
13
Счетоводно отчетени приходи във връзка с договори за оперативен лизинг, съгласно МСС, при лизингополучатели (чл. 11а, ал.1 от ЗКПО)
8130
12
 
Счетоводни разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна или публична общинска собственост при условията на чл.69а от ЗКПО (чл. 69а,  ал. 1 от ЗКПО)
7120
14
виж помощна справка „Пренасяне на данъчни загуби“, публикувана на интернет адрес         www.nap.bg
Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.: 
8140
14.1
данъчна загуба от източник в страната 
8141
14.2
данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия” 
8142
14.3
данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „Данъчен кредит” 
8143
13
Други увеличения 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
7130
15
Други намаления на счетоводния финансов резултат - виж помощна справка „Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО“, публикувана на интернет адрес www.nap.bg
8150
7
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ
(от ред 1 до ред 13 на колона А)
0700
8
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ
(от ред 1 до ред 15 на колона Б)
0800
9
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ  
9.1
ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА (ред 6.1 или ред 6.2 + ред 7  - ред 8 > 0 ) или
2- 3091
9.2
ДАНЪЧНА ЗАГУБА (ред 6.1 или ред 6.2 + ред 7  - ред 8 <=0 )
2- 3092
9.3
ОБЛАГАЕМ ДОХОД (ред 9.1 или ред 9.2  - ред 1 от Част V + ред 2 от Част V)
2- 3093
Част ІV  -  Формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък 
 1
Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, внесени авансово през годината
2-4001
 2
Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години
2-4002
 3
Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице
2-4003
4
Годишна данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред 9.3, Част ІІІ  - ред 1  - ред 2  - ред 3)
2-4004
 5
Общ размер на данъчните облекчения (вписва се сумата от ред 11,  колона 5,  Част IX  на  Приложение № 10)
2-4005
 6
Годишна данъчна основа, намалена с данъчните облекчения  (ред 4  - ред 5)
2-4006
 7
Данък върху годишната данъчна основа (ред 6 х 15%)
2-4007
 8
Годишна данъчна основа при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“
(ред 6  - общата сума от колона 9 на Част І в Приложение № 9)
2-4008
 9
Данък върху годишната данъчна основа при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“ (ред 8 х 15%)
2-4009
 10
Размер на признатия данъчен кредит за доходи от чужбина 
(вписва се общата сума от колона 7 на Част ІІІ в Приложение № 9)
2-4010
 11
Преотстъпен данък върху годишната данъчна основа на основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ
2-4011
 12
Данък върху годишната данъчна основа, намален с размера на признатия данъчен кредит и преотстъпения данък (ред 7 или ред 9  - ред 10  - ред 11)
2-4012
 13
Дължим и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ, подлежащ на приспадане от данъка върху годишната данъчна основа 
2-4013
 14
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ, както и общата сума в колона 8 от Част ІІ на Приложение № 12 
2-4014
 15
Данък върху годишната данъчна основа след намаленията по редове 13 и 14
(ред 12  - ред 13  - ред 14)
2-4015
16
Направени авансови вноски за годината (точният размер на внесените авансови вноски за годината се установява чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП)
2-4016
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 20.
 17
Дължим данък за довнасяне 
2-4017
18
Отстъпка (ред 17 х 5 % ≤ 500 лв.) Попълва се, ако деклараторът има право да ползва 5 % отстъпка от данъка за довнасяне на основание чл. 53 от ЗДДФЛ
2-4018
19
Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 17  - ред 18)
(Сумата се закръглява към всеки пълен лев) 
2-4019
20
Надвнесен данък 
(Сумата се закръглява към всеки пълен лев)
2-4020
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАДВНЕСЕНИЯ ДАНЪК ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА НАЛИЧНИ ИЛИ БЪДЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
(Отбележете ред 20.1 или ред 20.2. В случай че не е отбелязан нито един от посочените редове, по отношение на надвнесения данък Националната агенция за приходите ще приложи чл. 129 от ДОПК по своя инициатива. За да е налице възможност за прилагане на чл. 130 от ДОПК, посочете банкова/платежна сметка на ред 20.1) 
20.1
Възстановяване по реда на чл. 128-130 от ДОПК
2-40201
Ако е попълнен ред 20 и на ред 20.1 е отбелязано „х”, се посочват данни за банковата/платежната сметка, по която да бъде преведена сумата:
Данни за титуляра на сметката:
20.2
Използване на надвнесения данък за погасяване на налични или бъдещи задължения по реда на чл. 130а от ДОПК
Ако е попълнен ред 20 и на този ред е отбелязано с „х“, попълнете ред 20.3 и ред 20.4:
2-40202
20.3
Общ размер на надвнесената сума 
(Сумата на този ред следва да е равна на сумата, посочена на ред 20, както и на сбора от сумите, посочени на редове от 20.4.1 до 20.4.5 включително)
2-40203
20.4
Заявено разпределение по чл. 130а от ДОПК 
(Попълнете този ред след преглед на данъчно-осигурителната сметка. С надвнесената сума следва да посочите погасяване на наличните задължения, а за остатъка, ако има такъв, може да изберете сметката/сметките, към която/които той да бъде насочен)
20.4.1
Данъци и други приходи за централния бюджет
2-402041
20.4.2
Осигурителни вноски ДОО
2-402042
20.4.3
Осигурителни вноски НЗОК
2-402043
20.4.4
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО
2-402044
20.4.5
Принудително събиране на публични вземания
2-402045
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
2-40211
 21.2
Тримесечни  - съгласно чл. 85 от ЗКПО
2-40212
 21.3
Тримесечни  - съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО                                                                
2-40213
X
 21.4
Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и не е приложило чл. 83, ал. 3 от ЗКПО
2-40214
X
Сума, върху която се дължи лихва по чл. 89 от ЗКПО 
(този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 21.3 или ред 21.4)
 22.1
За месечни авансови вноски: ред 12  - (ред 21.1 + 0,25 х ред 21.1)
Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула
2-40221
 22.2
За тримесечни авансови вноски: 0,75 х ред 12  - (ред 21.2 + 0,25 х ред 21.2) 
Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула
2-40222
 Част V  - Прилагане на чл. 29а, ал. 2 от ЗДДФЛ 
 № 
Показатели
 Сума
1
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)
2
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)
 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) 
 
 № 
ПОКАЗАТЕЛИ
СУМА
1
Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.: 
1.1
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
2
Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.: 
2.1
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
3
Вземания от свързани лица  - салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:
3.1
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
4
Задължения към свързани лица  - салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:
4.1
- с 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.
                     Не се попълват данни за лица, наетои по трудови правоотношения по смисъла на §1, т.26 от ДР на ЗДДФЛ. 
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.
Част VІІ  - Данък върху разходите 
(тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО) 
№
Вид разход
Данъчна основа
Данъчна ставка
Дължим данък
Необлагаеми разходи
1
2
3
4
5
6
1
По чл. 204, ал. 1, т. 1 - представителни разходи
10%
X
2
По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи, предоставени в натура
10%
3
По чл. 204, ал. 1, т. 4  - разходи в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал
10%
X
 Част VІІІ  - Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения 
 № 
Показатели
 Сума
1
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно номенклатурата) 
2
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)
3
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)
4
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)
5
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)
6
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)
7
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 04
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 04, съгласно номенклатурата)
8
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗКПО
(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
01
здравни и лечебни заведения; социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги*, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика; домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения (до 30.12.2021 г.); 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. 83 от Закона за 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 със статут в обществена полза, 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); социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия, за осъществяване на социалната им дейност и/или за постигане на социалните им цели
02
Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и Център за асистирана репродукция.
03
безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
04
дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училища
*Разпоредбите на ЗКПО, приложими при дарения в полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, се прилагат съответно при дарения за домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция до тяхното закриване.
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 (виж чл. 31, ал. 7 от ЗКПО).
 Част IХ  - Данъчно облекчение за земеделски стопани (тази част се попълва от еднолични търговци  - регистрирани земеделски стопани, които на основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ преотстъпват данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани) 
 Да
 
 Да
 
 Забележка: При попълване на р. 1 от Част IХ следва да се има предвид, че на основание чл. 48, ал. 7, т. 2 от ЗДДФЛ данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на големи предприятия. Съгласно § 1, т. 61 от ДР на ЗДДФЛ "големи предприятия" са: предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (ОВ, L 193/1 от 1 юли 2014 г.). Според чл. 2, т. 1 от Приложение I „Определение за микро-, малки и средни предприятия“ на Регламент 702/2014 категорията на микро-, малките и средните предприятия обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро.При определяне на тези показатели следва да се имат предвид и правилата, регламентирани в останалите разпоредби на Приложение І с оглед на това, че § 1, т. 61 от ДР на ЗДДФЛ препраща към цялото Приложение І, а не само към чл. 2 от същото. В чл. 3 от Приложение І са посочени видовете предприятия, които са взети предвид при определяне на числеността на персонала и финансовите показатели (по чл. 2), а именно: „самостоятелно предприятие“, „предприятия партньори“ и „свързани предприятия“. При това положение, ако са налице хипотезите за „предприятия партньори“ или „свързани предприятия“, се изследва числеността на персонала и финансовите показатели за цялата група, а не само за предприятието, желаещо да преотстъпва данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Част Х  - Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура 
(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ.
Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Пример: Ако годишната данъчна декларация се отнася за Х г., на този ред се посочва Х+1 г.
2. Ред 2 се попълва само от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато за тази година е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. 
Този ред се попълва и от лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Пример: На този ред се посочва годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, т.е. ако годишната декларация се отнася за Х г., на този ред се посочва Х г.
 Част ХІ  - Регулиране на слабата капитализация
(тази част се попълва само когато съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗКПО за текущата година са налице непризнати разходи за лихви или през текущата година е налице възможност за признаване на непризнати през предходна година разходи за лихви съгласно чл. 43, ал. 2 и 3 от същия закон)
 № 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПО ЧЛ. 43 ОТ ЗКПО
 СУМА
1
Счетоводен финансов резултат
2
Общ размер на приходите от лихви
3
Общ размер на разходите за лихви
4
Счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи от лихви 
(ред 1  - ред 2 + ред 3)
5
Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл. 43, ал. 4 от ЗКПО
6
0,75 х ред 4, когато сумата по ред 4 е положителна величина, или нула, когато сумата по ред 4 е отрицателна или нулева величина (чл. 43, ал. 5 от ЗКПО)
7
НРЛ (непризнати разходи за лихви) или ПРЛ (признати разходи за лихви)
(ред 5  - ред 2  - ред 6)
7.1
получената разлика е положителна величина (НРЛ)
(Със сумата от този ред се увеличава счетоводният финансов резултат по чл. 43, ал. 1 от ЗКПО, като тя се пренася на шифър 7060 от Част III.)
7.2
получената разлика е отрицателна величина (ПРЛ)
8
Непризнати съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗКПО разходи за лихви след 01.01.2014 г., които не са признати по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗКПО
9
В случай че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред се записва сумата от ред 7.2, ограничена до размера на сумата по ред 8 
(Със сумата от този ред се намалява счетоводният финансов резултат по чл. 43, ал. 2 от ЗКПО, като тя се пренася на шифър 8070 от Част III.)
           Подпис на 
           декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2031
Приложение № 3
доходи от друга стопанска дейност
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по 
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
Част І - Данни за платеца на доходите с код 304 (авторски и лицензионни възнаграждения, включително доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и възнаграждения на артисти-изпълнители) и код 307 (доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения) 
При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като натиснете бутона с надпис "+" :За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-".
№ по
ред
ЕИК/Служебен номер от регистъра на НАП/ЕГН
Наименование/Име на платеца
Код на 
дохода
Размер на 
дохода
1
2
3
4
5
1
Данни за предприятията или самоосигуряващите се лица, платци на доходи с код 304 и 307 
2
Обща сума на доходите с код 304, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица
304
3
Обща сума на доходите с код 307, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица
307
 Част ІI  Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
№
Доходи с код
 301 и 3011 
Доходи с кодове
 от 302 до 305
Доходи с кодове
 от 306 до 307
код
размер
код
размер
код
размер
1
2 
3
4
5
6
7
8
1
Придобит доход от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, включително доход по чл. 29, ал. 3 от ЗДДФЛ*
2
Доходи, посочени на ред 1, които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на    чл. 26 от ЗДДФЛ за предходни данъчни години**
3
Сума на доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ (ред 1- ред 2)
4
Разходи за дейността
5
Облагаем доход от дейността
 (ред 3  - ред 4)
 
 
 
 
 
 
X
6
Общ размер на облагаемия доход (вписва се сборът от сумите на ред 5 в колони 4, 6 и 8) 
7
Задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, удържани или внесени авансово през годината
8
Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години, в т.ч.:
8.1
Окончателни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, включително за минали години
9
Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице
10
Годишна данъчна основа за доходите от друга стопанска дейност 
(ред 6 - ред 7  - ред 8  - ред 9)
Забележки: * В облагаемия доход по чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват доходи, които съгласно чл. 11 от същия закон  са придобити през период на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не са участвали при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване, а биха участвали при формирането на счетоводния финансов резултат за текущата година, ако лицето се облагаше по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ. На този ред местните физически лица включват и доходите си от друга стопанска дейност от източници в чужбина. 
** 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.
Код
 
Вид на дохода:
Разходи за 
дейността
301
 
Доходи от дейност като регистриран земеделски стопанин за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност 
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 
60 на сто
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, с изключение на обложените с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ 
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
40 на сто
306 
Доходи от упражняване на свободна професия 
307 
Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения
25 на сто
 
 Част ІІI  - 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
Авансово удържан през годината данък от платеца на дохода по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ          
2
Дължим и внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа 
3
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ         
           Подпис на 
           декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2041
Приложение № 4
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване 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/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
Част І - Данни за платеца на дохода
 
При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като натиснете бутона с надпис "+" :За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-"
№ по
ред
ЕИК/Служебен номер от регистъра на НАП/ЕГН
Наименование/Име на платеца
Код на 
дохода
Размер на 
дохода
1
2
3
4
5
1
Данни за предприятията или самоосигуряващите се лица, платци на доходи с код 401, 402 и 403
2
Обща сума на доходите с код 401, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица
401
3
Обща сума на доходите с код 402, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица
402
4
Обща сума на доходите с код 403, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица
403
Код
Вид на дохода:
401
 
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
402 
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
403
Възнаграждения по договори за: франчайз, факторинг и други договори за предоставяне за ползване на права
 Част ІI - Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
№
Доход 
код
размер
1
2 
3
4
1
Придобит доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, подлежащ на облагане по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ 
2
Сума на доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ
3
Разходи за дейността (ред 2 х 10%)
4
Общ размер на облагаемия доход (ред 2  - ред 3)
5
Облагаем доход по чл. 33, ал. 9, подлежащ на приспадане на основание чл. 33, ал. 10 от ЗДДФЛ 
6
Облагаем доход (ред 4  - ред 5)
7
Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, внесени авансово през годината
8
Окончателни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, включително за минали години  
9
Годишна данъчна основа за доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (ред 6  - ред 7  - ред 8)
 Част ІІI  - 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
Авансово удържан през годината данък от платеца на дохода по реда на чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ 
2
Дължим и внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа 
3
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ         
           Подпис на 
           декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2051
Приложение № 5
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/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
Част І - Формиране на облагаемия доход
Таблица 1
При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като натиснете бутона с надпис "+" :За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-".
№ 
Код
Продажна
 цена
Цена на 
придобиване
Положителна
 разлика
(к. 3  - к. 4 > 0)
Разходи
(к. 5 х 10%
 - само за
 доходи с
 код 501,
 502 и 505)
Частично
 получено
 плащане
 през годината
(само за доходи
 с код 502 и 504)
Получени
 през 
годината
 вноски по
 договор за
 лизинг
(само за доходи 
с код 505)
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Общ размер на облагаемия доход за имуществото по Таблица 1 
(сбора от сумите, посочени в колона 9)
Код
Вид на дохода:
Разходи 
501 
Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество
502
 
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
10 на сто
503
 
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество (пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети)
504
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години
X
505
 
Доходи от предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото
10 на сто
506
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) 
507 
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
X
  Таблица 2 (преди да попълните тази таблица се запознайте внимателно с указанията към приложението)                                                                                                 
№
Код
Общ размер на продажната цена при продажба или замяна на финансови активи  
Общ размер на цената на придобиване на финансовите активи от к. 3
Реализирани през годината печалби (сумата в тази колона не е резултативна величина от к. 3 и 4)
Реализирани през годината загуби (сумата в тази колона не е резултативна величина от к. 3 и 4) 
1
2
3
4  
5
6
3
Обща сума за годината
4
Облагаем доход за имуществото по Таблица 2 (ред 3 на колона 5  - ред 3 на колона 6)
Код и вид на дохода:
508
Продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи
509
Търговия с чуждестранна валута
 
 Част ІІ  - Формиране на годишната данъчна основа
Облагаем доход (ред 7 в колона 9 на Таблица 1 + ред 4 на Таблица 2)
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 прехвърляне на права или имущество 
(ред 1  - ред 2  - ред 3) 
           Подпис на 
           декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2061
Приложение № 6
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)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
Част І - Данни за платеца на доходите 
При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като натиснете бутона с надпис "+" :За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-".
№ 
по
ред
ЕИК/Служебен номер от регистъра на НАП/ЕГН
Наименование/Име на платеца
Код на 
дохода
Размер на 
дохода
1
2
3
4
5
1
Данни за предприятията или самоосигуряващите се лица, платци на доходи с кодове 601, 603, 604, 605 и 606
2
Обща сума на доходите с код 601, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица
601
3
Обща сума на доходите с код 603, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица
603
4
Обща сума на доходите с код 604, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица
604
5
Обща сума на доходите с код 605, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица
605
6
Обща сума на доходите с код 606, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица
606
Код
Вид на дохода:
601 
Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер
603
Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ
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 ІI - Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа
№
Доход 
код
размер
1
2 
3
4
1
 
 
 
 
Облагаем доход по чл. 35 от ЗДДФЛ
2
Общ  размер на облагаемия доход   (вписва се сборът на доходите от ред 1 в колона 4 )
3
Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, внесени авансово през годината
4
Окончателни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, включително за минали години 
5
Годишна данъчна основа за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ (ред 2  - ред 3  - ред 4)
Част ІІI  - Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа                                                                                                                             
1
Авансово удържан през годината данък от платеца на дохода по реда на чл. 44а от ЗДДФЛ
2
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ
           Подпис на 
           декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2071
Приложение № 7
доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на ЗМДТ
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по 
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
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  - Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец 
1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП
 2. Фирма
3. Данни за съставителя на
годишния 
финансов отчет
Съставител на годишния финансов отчет е:
3.1. Собственикът на ЕТ
(попълва се само от ЕТ, годишният финансов отчет на които може да се съставя от собствениците на тези предприятия, съгласно Закона за счетоводството, както и в случаите когато ЕТ е счетоводно предприятие)
3.2. Физическо лице
3.2.1. Собствено име, презиме и фамилно име
3.2.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
3.2.3. Вид на правоотношението със съставителя
3.3. Счетоводно 
предприятие
3.3.1. Наименование
3.3.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ
Част ІІ  - Доходи, придобити през годината
При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като натиснете съответния бутона с надпис "+" :За изтриване на последния добавен ред, натиснете съответния бутон с надпис "-".
№
През данъчната година е осъществявана дейност като:
Едноличен 
търговец
Свободна  
 професия
Занаятчия
Физическо лице,
 извън посоченото  в предходните колони
код
размер
код
размер
код
размер
код
размер
1
2 
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Приходи/доходи от дейността
2
  Общо разходи                                                                                                                                                                     
X
X
X
3
  Облагаем доход                                                                                                                                                                    
Код и наименование на дейността 
701 
Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма
722 
Компаньонки и компаньони
702 
Заведения за хранене и развлечения
723
Масажистки и масажисти
703
Търговия на дребно до 100 кв. м.нетна търговска площ на обекта
724
Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти
704
Платени паркинги
725
Фотографски услуги
705
Дърводелски услуги
726
Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти
706
Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги
727
Санитарни възли, наети под аренда
707
Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали
728
Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини
708
Обущарски и шапкарски услуги
729
Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги
709
Металообработващи услуги
730
Заложни къщи
710
Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги
731
Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература
711
Машинописни и/или копирни услуги
732
Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други)
712
Козметични услуги, поставяне на татуировки
733
Игри с развлекателен или спортен характер
713
Маникюр, педикюр
734
Фитнес центрове и спортни зали
714
Часовникарски услуги
735
Химическо чистене, пране и гладене
715
Тапицерски услуги
736
Мелничарски услуги
716
Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми
737
Услуги с атрактивен характер
717
Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства
738
Обучение на водачи на моторни превозни средства
718
Ремонт на електро- и водопроводни инсталации
739
Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства
719
Стъкларски услуги
740
Услуги със земеделска и горска техника
720
Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти
741 
Доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници на данъчно задължено лице по смисъла на чл. 61у от ЗМДТ
742
Доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т.29 от ЗДДФЛ
           Подпис на 
           декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2081
Приложение № 8
притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; дължим данък по      чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, ал. 13 и 14  от ЗДДФЛ от източници в чужбина  
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по 
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
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
 При липса на достатъчно място, добавете нови редове като натиснете съответния бутон с надпис "+".
 За изтриване на последния добавен ред, натиснете съответния бутон с надпис "-" .
Дата и година на
  Цена на придобиване
Вид
Държава
Брой
придобиване
(ддммгггг)
В съответната валута
В лева
1
2
3
4
5
6
 Част ІІ  - Информация за притежаваните място на стопанска дейност, определена база и 
недвижима собственост в чужбина
 При липса на достатъчно място, добавете нови редове като натиснете съответния бутон с надпис "+".
 За изтриване на последния добавен ред, натиснете съответния бутон с надпис "-" .
Държава
Адрес
 
 Част ІІІ  - Данък за доходи от спестявания, подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ 
Добавете нов ред като натиснете бутон с надпис "+". За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутон с надпис "-" .
№
Данни за лицето, изплатило дохода
Наименование
Държава
Размер на данъка, подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа
1
2
3
4
Общо:
Общата сума от колона 4 се включва в сумата на ред 6 в Част ІV от Образец 2001
Част ІV  - Определяне на дължимия окончателен данък по чл. 38 за доходи от източници в чужбина на местни физически лица
 
№
Наименование на лицето, изплатило дохода
Държава
Код вид доход
Код за прила-гане на метод за избяг-ване на двой-ното данъчно об-лагане 
Брутен размер на дохода, включително платения данък (за доходи с код 8141; 816; 817,  821 и 822) стойност на ликвидаци-онния дял (за доходи с код 8142) 
пазарна цена на придобити-те при замя-ната акции  или дялове (за доходи с код 815) 
Документал-но доказана цена на придобиване (за доходи с код 8142) 
Цена на придобиване на акциите или дяловете (за доходи с код 815)
Положителна разлика между колона 6 и колона 7 
(само за доходи с код 8142 или 815)
Платен данък в чужбина
Допустим размер на данъчния кредит
Размер на признатия данъчен кредит
Дължим данък, подлежащ на внасяне по реда на чл. 67,    ал. 4 от ЗДДФЛ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Добавете нов ред като натиснете бутон с надпис "+". За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутон с надпис "-" .
Обща сума на окончателния данък по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източници в чужбина: 
Добавете нов ред като натиснете бутон с надпис "+". За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутон с надпис "-" .
Обща сума на окончателния данък по чл. 38, ал. 5, 8 и 14  от ЗДДФЛ за доходи от източници в чужбина:
Добавете нов ред като натиснете бутон с надпис "+". За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутон с надпис "-" .
Обща сума на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходи от лихви по банкови сметки от източници в чужбина:
код 
Вид на дохода
8141 
Доходи от дивиденти от източник в чужбина
8142 
Доходи от ликвидационни дялове от източник в чужбина
815
Доходи при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества, за които се дължи окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ
816 
Доходи от допълнително доброволно осигуряване по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ от източник в чужбина
817
Доходи от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот" по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ от източник в чужбина
821
Доходи от лихви по банкови сметки от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ
822
Облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.
Забележки: 1. В колона 5 се посочва кодът на метода, който се прилага за избягване на двойното данъчно облагане на съответния доход. Когато се прилагат методите на данъчния кредит, предвидени в съответната СИДДО („Пълен данъчен кредит“, „Обикновен данъчен кредит“ или „Фиктивен данъчен кредит“) или се ползва данъчен кредит, на основание чл. 76 от ЗДДФЛ, в колона 5 се попълва цифрата 1, когато прилаганият метод е „Освобождаване с прогресия“ - в колона 5 се попълва цифрата 2, а когато не се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане, в колона 5 се попълва цифрата 3.
2. Когато за конкретния вид доход в съответната СИДДО е предвиден метод „Освобождаване с прогресия“ колони 9, 10, 11 и 12 не се попълват.
3. Колони 7 и 8 се попълват само за доходи с код 8142 и 815. Когато разликата между колона 6 и колона 7 е отрицателно число в колона 8 се попълва нула. 
           Подпис на 
           декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2091
Приложение № 9
прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6    
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
 Част І - Облагаеми доходи по ЗДДФЛ от източници в чужбина, за които в съответната СИДДО е предвиден методът “Освобождаване с прогресия” 
Добавете нов ред като натиснете бутон с надпис "+". За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутон с надпис "-" .
№
Държава
Код
 вид
 доход 
Брутен размер
 на дохода
(включително
платеният данък)
Нормативно
определени
разходи
Задължителни
осигурителни
вноски
Годишна
данъчна
 основа
Финансов
резултат
Годишна данъчна основа по 
чл. 28 от ЗДДФЛ
1
2 
3
4
5
6
7
8
9
Обща сума:
Общата сума от колона 7 се пренася на ред 10 в колона 4 в Част IX от Приложение № 10, а общата сума в колона 9 участва при формирането на годишната данъчна основа на ред 8, Част ІV от Приложение № 2
 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
Добавете нов ред като натиснете бутон с надпис "+". За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутон с надпис "-" .
№
Държава
Код
 вид
 доход 
Брутен размер
 на дохода
(включи-телно
платеният данък)
Норма-
тивно
определени
разходи
Задължи-телни
осигури-телни
вноски
Годишна
данъчна
 основа
Платен
данък в
 чужбина
Допустим размер на данъчния кредит
Размер на признатия данъчен кредит
№ и дата на документа
за дохода
и
съответния
вид данък 
1
2 
3
4
5
6
7
8
9
10 
11
Обща сума:
Общата сума от колона 10 се включва в сумата на ред 6 в Част ІV от образец 2001
 
 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 
Добавете нов ред като натиснете бутон с надпис "+". За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутон с надпис "-" .
№
Държава
Финансов резултат
Годишна данъчна основа по 
чл. 28 от ЗДДФЛ
Платен
данък в
 чужбина
Допустим размер на данъчния кредит за съответния идентичен
(подобен) данък
Размер на признатия данъчен кредит
№ и дата на документа
за дохода
и
съответния
вид данък 
1
2 
3
4
5
6
7
8 
Обща сума:
Общата сума от колона 7 се посочва на ред 10 в Приложение № 2
           Подпис на 
           декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2010
Приложение № 10
ползване на данъчни облекчения 
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
ВАЖНО! Регламентираните в ЗДДФЛ данъчни облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, както и по реда на чл. 103 и 104 от ДОПК.  
Информация за данъчните облекчения, които са ползвани в пълен размер при работодателя
  ВНИМАНИЕ! Тази таблица се попълва само когато изброените по-долу облекчения са ползвани в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на годината. Когато при работодателя е ползвана само част от допустимия размер на данъчното облекчение, не се отбелязва нищо в редовете по-долу. В тези случаи се попълва частта, която е предвидена за съответното облекчение в това приложение.
Отбележете данъчните облекчения, които са ползвани в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, за която се подава декларацията:
1
Данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност
2
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
3
Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
4
Данъчно облекчение за дарения
5
Данъчно облекчение за деца
6
Данъчно облекчение за деца с увреждания
Забележки:
1. Когато е отбелязано, че данъчно облекчение е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение, не се попълва съответната част в приложението и не се прилагат необходимите за това облекчение документи. 
2. Размерът на ползваното при работодателя облекчение се попълва само в Част ІX от приложението.
Част І  - Данъчно облекчение за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност  
1
Размер на данъчното облекчение (максималният размер е 7920 лв.) 
Тази сума се вписва на ред 1 в колона 3
 на част  IX >>
Част ІІ  - Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане 
№
 
Вид на личните вноски, направени през годината
Размер на
личните 
вноски
Размер на
данъчното 
облекчение
1
2
3
4
1
Направени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване
X
2
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) 
Тази сума се вписва на ред 2 в колона 4 
на Част IX >>
3
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) 
Тази сума се вписва на ред 2 в колона 5 
на Част IX >>
4
Направени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии по застраховки „Живот“
X
5
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)
Тази сума се вписва на ред 3 в колона 4 
на Част IX  >>
6
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) 
Тази сума се вписва на ред 3 в колона 5 
на Част IX >>
Част ІІІ  - Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране   
1
Размер на данъчното облекчение (вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, направени през годината)
Тази сума се вписва на ред 4 в колона 3
 на част  IX >>
Част ІV  - Данъчно облекчение за дарения 
1
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно номенклатурата) 
2
Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 01 
(сумата от ред 1 се редуцира до 5% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)
3
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)
4
Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 02 
(сумата от ред 3 се редуцира до 15% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец  2001)
5
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)
6
Размер на данъчното облекчение за дарения в полза на лица с код 03 
(сумата от ред 5 се редуцира до 50% от сумата на ред 1 в Част ІV на Образец 2001)
7
Общ размер на данъчното облекчение (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 IX   >>
Код
Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение
01
здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето; лечебни заведения; социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги*, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика; 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. 83 от Закона за 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 със статут в обществена полза, 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).
02
Дарение за култура
03
Национална здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и/или Център за асистирана репродукция
*Разпоредбите на ЗДДФЛ, приложими при дарения в полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, се прилагат съответно при дарения за домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция до тяхното закриване.
Част V  - Данъчно облекчение за млади семейства 
Към декларацията прилагам:
1
2
3
Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение:
(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.)
1
2
3
 Договорът за ипотечния кредит е сключен от: 
(посочва се името на деклараторът и/или на съпругът/та, с който/която имат сключен граждански брак)
4
 Дата на  сключване на договора  
 за ипотечен кредит           >>                                                                                                                            
5
6
Данни за съпруга/та
  6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ /Служебен № от регистъра на НАП
6.5. Код
 по  т. 6.4
Ако в т. 6.4 е вписан ЕГН - в т. 6.5 се попълва цифрата 1; ако в т. 6.4 е вписан ЛН  - в т. 6.5 се попълва цифрата 2; ако в т. 6.4 е вписан ЛНЧ  - в т. 6.5 се попълва цифрата 3; ако в т. 6.4 е вписан Служебен № от регистъра на НАП  - в т. 6.5 се попълва цифрата 4
7
Размер на главницата по ипотечния кредит в лева >>
8
Размер на данъчното облекчение (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 IX >>
Част VІ  - Данъчно облекчение за деца  
 
Размер на данъчното облекчение за деца (отбелязва се една от посочените по-долу суми в съответствие с данните, декларирани в декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца  - образец 2005, която се прилага към годишната данъчна декларация)
ВНИМАНИЕ! Тази част се попълва и когато данъчното облекчение за деца е ползвано частично при работодателя по основното трудово правоотношение. В този случай частта от ползваното облекчение се отразява при определянето на дължимия годишен данък от работодателя  - това е данъкът, посочен на последния ред от служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, издадена при поискване или в данните от справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, налични в НАП след 1 март 2022 г. За да се определи коректно дължимият по декларацията данък, е необходимо да се определи отново пълният допустим размер на данъчното облекчение за деца, в съответствие с данните, декларирани в декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ. 
1
за едно ненавършило пълнолетие дете
2
за две ненавършили пълнолетие деца
3
за три и повече ненавършили пълнолетие деца
Размер на данъчното облекчение за деца ползван от другия родител, приемен родител, близък или роднина  >>
4
Размер на данъчното облекчение (Сумата по ред 1, 2 или 3, намалена със сумата по ред 4)
5
Сумата по ред 5 се вписва на ред 7 в колона 3 от Част ІX
Част VІІ  - Данъчно облекчение за деца с увреждания   
ВНИМАНИЕ! Тази част се попълва и когато данъчното облекчение за деца с увреждания е ползвано частично при работодателя по основното трудово правоотношение. В този случай частта от ползваното облекчение се отразява при определянето на дължимия годишен данък от работодателя  - това е данъкът, посочен на последния ред от служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, издадена при поискване или в данните от справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, налични в НАП след 1 март 2022 г. За да се определи коректно дължимият по декларацията данък, е необходимо да се определи отново пълният допустим размер на данъчното облекчение за деца с увреждания, в съответствие с данните, декларирани в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ 
1
Брой на децата, за които може да се ползва данъчното облекчение за деца с увреждания >>
(посочва се броят на децата, данните за които са декларирани в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания  - образец 2006, която се прилага към годишната данъчна декларация)
2
Максимален размер на данъчното облекчение  >>
(ред 1 х 9000 лв.)
3
Размер на данъчното облекчение за деца с увреждания ползван от другия родител, приемен родител, близък или роднина  >>
4
Размер на данъчното облекчение  
(ред 2  - ред 3) 
Тази сума се вписва на ред 8 в колона 3
 на част  IX >>
Част VІІІ - Данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот
 
Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение:
(Съгласно чл. 22е, ал. 5 от ЗДДФЛ обстоятелствата и условията, при наличието на които може да се ползва данъчното облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот, се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.)
1
1.2. местно лице на друга държава  - членка
2
През годината съм направил плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим 
3
Адрес на имота
4
Подобренията и/или ремонтът на недвижимия жилищен имот са извършени от:     
5
Недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по 
6
Притежавам документ/и за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на имота, съдържащ/и реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, придружен/и от документ/и за плащането (фискален бон, разписка, 
При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като натиснете бутона с надпис "+" :За изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-".
6.1. № на документа и дата на издаване: 
6.2. Наименование/име на лицето издало документа:
6.3. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Сл. № от регистъра на НАП на лицето по т. 6.2: 
6.4. Код по т. 6.3
Ако в т. 6.3 е вписан ЕИК  - в т. 6.4 се попълва цифрата 1; ако в 6.3 е вписан ЕГН  - в т. 6.4 се попълва цифрата 2; ако в т. 6.3 е вписан ЛНЧ  - в т. 6.4 се попълва цифрата 3; ако в т. 6.3 е вписан ЛН  - в т. 6.4 се попълва цифрата 4; ако в т. 6.3 е вписан служебен № от регистъра на НАП  - в т. 6.4 се попълва цифрата 5
6.1. № на документа и дата на издаване: 
6.2. Наименование/име на лицето издало документа:
6.3. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Сл. № от регистъра на НАП на лицето по т. 6.2: 
6.4. Код по т. 6.3
Ако в т. 6.3 е вписан ЕИК  - в т. 6.4 се попълва цифрата 1; ако в 6.3 е вписан ЕГН  - в т. 6.4 се попълва цифрата 2; ако в т. 6.3 е вписан ЛНЧ  - в т. 6.4 се попълва цифрата 3; ако в т. 6.3 е вписан ЛН  - в т. 6.4 се попълва цифрата 4; ако в т. 6.3 е вписан служебен № от регистъра на НАП  - в т. 6.4 се попълва цифрата 5
6.1. № на документа и дата на издаване: 
6.2. Наименование/име на лицето издало документа:
6.3. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Сл. № от регистъра на НАП на лицето по т. 6.2: 
6.4. Код по т. 6.3
Ако в т. 6.3 е вписан ЕИК  - в т. 6.4 се попълва цифрата 1; ако в 6.3 е вписан ЕГН  - в т. 6.4 се попълва цифрата 2; ако в т. 6.3 е вписан ЛНЧ  - в т. 6.4 се попълва цифрата 3; ако в т. 6.3 е вписан ЛН  - в т. 6.4 се попълва цифрата 4; ако в т. 6.3 е вписан служебен № от регистъра на НАП  - в т. 6.4 се попълва цифрата 5
6.1. № на документа и дата на издаване: 
6.2. Наименование/име на лицето издало документа:
6.3. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Сл. № от регистъра на НАП на лицето по т. 6.2: 
6.4. Код по т. 6.3
Ако в т. 6.3 е вписан ЕИК  - в т. 6.4 се попълва цифрата 1; ако в 6.3 е вписан ЕГН  - в т. 6.4 се попълва цифрата 2; ако в т. 6.3 е вписан ЛНЧ  - в т. 6.4 се попълва цифрата 3; ако в т. 6.3 е вписан ЛН  - в т. 6.4 се попълва цифрата 4; ако в т. 6.3 е вписан служебен № от регистъра на НАП  - в т. 6.4 се попълва цифрата 5
6.1. № на документа и дата на издаване: 
6.2. Наименование/име на лицето издало документа:
6.3. ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Сл. № от регистъра на НАП на лицето по т. 6.2: 
6.4. Код по т. 6.3
Ако в т. 6.3 е вписан ЕИК  - в т. 6.4 се попълва цифрата 1; ако в 6.3 е вписан ЕГН  - в т. 6.4 се попълва цифрата 2; ако в т. 6.3 е вписан ЛНЧ  - в т. 6.4 се попълва цифрата 3; ако в т. 6.3 е вписан ЛН  - в т. 6.4 се попълва цифрата 4; ако в т. 6.3 е вписан служебен № от регистъра на НАП  - в т. 6.4 се попълва цифрата 5
7
8
Известно ми  е, че   максималният   размер на   данъчното   облекчение,   ползван от всички   съсобственици   на недвижимия 
(Попълва се когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, като в този случай облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава сумата от 2000 лв.)
9
Размер на данъчното облекчение
(Посочва се платената от декларатора сума за направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на недвижимия жилищен имот, но не повече от 2000 лв. Общият размер на данъчното облекчение, ползван от всички съсобственици на този имот, не може да превишава 2000 лв.)
Тази сума се вписва на ред 9 в колона 4 от Част ІХ  >>
Част ІX - Ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ и при прилагане на метод за избягване на двойното данъчно облагане „Освобождаване с прогресия“
№
Вид  на данъчното облекчение
Размер на данъчното 
облекчение
Размер на данъчното 
облекчение, с който се 
намалява сумата на годишните 
данъчни основи по чл. 17 от 
ЗДДФЛ
Размер на данъчното 
облекчение, с който се 
намалява годишната данъчна 
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
1
2
3
4
5
1
 Данъчно облекчение за намалена 
 работоспособност  
2
 Данъчно облекчение за лични вноски за 
 допълнително доброволно осигуряване  
 X
3
 Данъчно облекчение за лични вноски за 
 доброволно здравно осигуряване и 
 застраховки „Живот”  
 X
4
 Данъчно облекчение за лични вноски за 
 осигурителен стаж при пенсиониране  
5
 Данъчно облекчение за дарения
 X
 X
6
 Данъчно облекчение за млади семейства
 X
 X
7
 Данъчно облекчение за деца  
8
Данъчно облекчение за деца с увреждания
9
Данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот
 X
 X
10
Данъчни облекчения при прилагане на  метод за избягване на двойното данъчно облагане „Освобождаване с прогресия“
 X
 X
11
 Общо:
 X
Тази сума се вписва на ред 2
в Част ІV на Образец 2001
Тази сума се вписва на ред 5
в Част ІV от Приложение № 2
Забележка: Колона 5 се попълва, само когато данъчно задълженото лице е придобило доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
Част Х  - Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
Декларирам следните обстоятелства и условия за ползване на данъчното облекчение:
(Съгласно чл. 22д, ал. 3 от ЗДДФЛ, обстоятелствата и условията, при наличието на които може да се ползва данъчното облекчение за извършени безкасови плащания, се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.)
1
2
3
Забележки: 1. Придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа се декларират в Приложение № 1, 3, 4, 5 и 6 към годишната данъчна декларация.
2. Данъчното облекчение за извършени безкасови плащания е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, посочен на ред 4 в част ІV на образец 2001, но не повече от 500 лв. Изчисленият размер на данъчното облекчение се вписва на ред 5 в Част ІV на образец 2001 на декларацията
Подпис на 
декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2020
Приложение № 11
предоставени/получени парични заеми  
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
Част І  - Непогасена част по предоставени през годината парични заеми
 За добавяне на ред натиснете бутона с надпис "+" за изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-". 
Данни за лицето, в чиято полза е предоставен заемът
Размер на 
непогасената  
№
Име/Наименование
Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.)
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от 
регистъра на НАП
част от заема 
 в лева
1
2
3
4
5
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
За добавяне на ред натиснете бутона с надпис "+" за изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-". 
Данни за лицето, в чиято полза е предоставен заемът
Размер на
№
 Име/Наименование  
Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.)
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/ Служебен № от 
регистъра на НАП
Година 
на предо-
ставяне
непогасения  
остатък в лева
1
2
3
4
5
6
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  
За добавяне на ред натиснете бутона с надпис "+" за изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-".
Данни за лицето, от което е получен заемът
Размер на 
непогасената  
 
№
Име/Наименование 
Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.)
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от 
регистъра на НАП
 част от заема
 в лева
1
2
3
4
5
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 
За добавяне на ред натиснете бутона с надпис "+" за изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-".
Данни за лицето от което е получен заемът
Размер на 
№
Име/Наименование  
Адрес (гр., ж.к.,ул., №, ап., вх.)
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/Служебен № от 
регистъра на НАП
Година на
получа-
ване
непогасения  
остатък в лева
1
2
3
4
5
6
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
Образец 2030
Приложение № 12
преизчисляване на окончателния данък за доходи по   чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица 
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
Част І - Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ като данък върху общата годишна данъчна основа
№
 
 
 
Код
Размер на 
придобития доход по 
чл. 37 от ЗДДФЛ  
Внесен данък  за 
доходите по чл. 37 
от ЗДДФЛ
Преизчислен данък 
за доходите по 
чл. 37 от ЗДДФЛ
Данък по чл. 37 от 
ЗДДФЛ, който 
може да бъде 
приспаднат в  
съответната 
държава
Данък по чл. 37 от 
ЗДДФЛ, който не 
може да бъде 
приспаднат в 
съответната 
държава
(р. 5, к. 4  - р. 5, к. 6)
Данък 
подлежащ на приспадане по 
чл. 37а от 
ЗДДФЛ
(р. 5, к. 5 + р. 5, к. 7)
≤ р. 5, к. 4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
X
X
X
X
2
X
X
X
X
3
X
X
X
X
4
X
X
X
X
5
X
X
X
X
6
X
X
X
X
7
X
X
X
X
8
X
X
X
X
9
X
X
X
X
10
X
X
X
X
5
Общо:
Част ІІ - Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ като данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
При липса на достатъчно място добавете допълнителни редове като натиснете бутона с надпис "+" :
за изтриване на последния добавен ред, натиснете бутона с надпис "-".
№
Код
 
Размер на придобития доход по чл. 37 от ЗДДФЛ  
Внесен данък  за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ
Преизчислен данък за доходите по 
чл. 37 от ЗДДФЛ
Данък по чл. 37 от ЗДДФЛ, който може да бъде приспаднат в  съответната държава
Данък по чл. 37 от ЗДДФЛ, който не може да бъде приспаднат в съответната държава
(р. 5, к. 4  - р. 5, к. 6)
Данък подлежащ на приспадане по чл. 37а от ЗДДФЛ
(р. 5, к. 5 + р. 5, к. 7)
≤ р. 5, к. 4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
X
X
X
X
2
X
X
X
X
3
X
X
X
X
4
X
X
X
X
5
X
X
X
X
6
X
X
X
X
7
X
X
X
X
8
X
X
X
X
9
X
X
X
X
10
X
X
X
X
5
Общо:
Код и вид на дохода:
1201
Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер
1207
Възнаграждения за технически услуги
1202
Стипендии за обучение в страната и чужбина
1203
Лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг
1208
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
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  право  на 
1209
Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия
собственост
1210
Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество
1205
Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг
1211
Вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество
1206
Авторски и лицензионни възнаграждения
1212
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 
           декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2013
Приложение № 13
необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт 
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
служебен номер 
Данъчна година
ВНИМАНИЕ! Това приложение се попълва само от местни физически лица, които желаят да декларират в годишната данъчна декларация придобитите през годината доходи, освободени от облагане на основание чл. 13 от ЗДДФЛ, и/или получено имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. 
Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа  
Част І Необлагаеми доходи, придобити през годината
Код
Вид на дохода:
Размер на дохода
1
2
3
1001
Доходи от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, освободени от облагане на основание   чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДФЛ
1002
Доходи от продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗДДФЛ
1003
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, в т.ч.: 
10031
Доходи от продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-голям от една година
1004
Доходи от разпореждане с финансови инструменти, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ 
1005
Разпределени под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ 
1006
Доходи от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ 
1007
Доходи от задължително осигуряване в България или в чужбина, освободени от облагане съгласно чл. 13,  ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ
1008
Доходи, получени по договори за допълнително доброволно осигуряване и по застрахователни договори, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 и 14 от ЗДДФЛ
1009
Лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ
1010
Лихви по съдебно установени вземания и присъдени обезщетения за разноски по съдебни дела, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛ
1011
Присъдени обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 11 от ЗДДФЛ	
1012
Обезщетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ
1013
Обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ
1014
Помощи, добавки и други плащания, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 15, 16 и 17 от ЗДДФЛ
1015
Стипендии, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗДДФЛ
1016
Парични суми и подаръци и награди, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 19, 21 и 22 от ЗДДФЛ
1017
Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ
1018
Получени суми за командировъчни пари, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 23 от ЗДДФЛ 
1019
Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ
1020
Възнаграждения, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 25 от ЗДДФЛ
1021
Доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт, освободени от облагане съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от ЗДДФЛ
1022
Потребителски дивиденти от кооперации, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 27 от ЗДДФЛ
1023
Средства, получени по програма "Еразъм +" на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 28 от ЗДДФЛ	
Част II Получено имущество по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт 
Код
Описание на полученото имущество
1024
Имущество, получено по наследство или завет, в т.ч.:
10241
Парични средства (посочете размера на паричните средства, получени по наследство  >>
 
10242
Недвижимо имущество, включитело права върху такова имущество, в т.ч.: 
 
10243
Движимо имущество, в т.ч: 
4.2. посочете вида на имуществото, придобито по наследство, което желаете да декларирате, при 
1025
Имущество, получено по дарение, в т.ч.:
10251
Парични средства (посочете размера на паричните средства, получени по дарение >>
 
10252
Недвижимо имущество, включитело права върху такова имущество, в т.ч.: 
 
10253
Движимо имущество, в т.ч: 
4.2. посочете вида на имуществото, придобито по наследство, което желаете да декларирате, при 
1026
Получено имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт, в т.ч.:
 
10261
Недвижимо имущество, включитело права върху такова имущество, в т.ч.: 
4.2. посочете вида на имуществото, придобито по наследство, което желаете да декларирате, при 
           Подпис на 
           декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2005
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на
 данъчно облекчение за деца за 2021 г.
   Попълва се само ако декларацията се представя пред работодателя
Наименование на работодателя
ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП 
Входящ номер и дата
Длъжностно лице, 
приело декларацията
 Попълва се от приходната администрация, ако декларацията се подава в НАП
Териториална дирекция на  НАП  
Входящ номер и дата
Орган по приходите,  приел декларацията
Част І - Данни за декларатора
     1.  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от 
   регистъра на НАП     
2. Код по т. 1
 Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН  - в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ  - в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП  - в т. 2 се попълва цифрата 4
3. Име
4.
 Декларирам, че за 2021 г. (посочва се годината за която се подава декларацията) съм местно лице на: 
5
Ред 6 се попълва само ако декларацията се представя пред работодателя
6
Декларирам, че: 6.1. Към …….. 20…. г. (посочва се датата, на която декларацията се представя пред работодателя) нямам подлежащи 
Част ІІ - Обстоятелства и условия за ползване на облекчението за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за 2021 г.
Таблица
Декларирам, че към 
31.12.2021 г.  съм >>
1.
2.
3.
4.
5.
 6. Данни за детето
 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Към 31.12.2021 г. е местно лице на:
 7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
 и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2 
 7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Таблица
Декларирам, че към 
31.12.2021 г.  съм >>
1.
2.
3.
4.
5.
 6. Данни за детето
 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Към 31.12.2021 г. е местно лице на:
 7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
 и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2 
 7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Таблица
Декларирам, че към 
31.12.2021 г.  съм >>
1.
2.
3.
4.
5.
 6. Данни за детето
 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Към 31.12.2021 г. е местно лице на:
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Декларирам, че към 
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 6. Данни за детето
 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Към 31.12.2021 г. е местно лице на:
 7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
 и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2 
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Декларирам, че към 
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 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Към 31.12.2021 г. е местно лице на:
 7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
 и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2 
 7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Част ІІІ  - Документи, приложени към декларацията 
Брой
1
Копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ,  както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач
2
Списък с допълнителни редове (попълва се, ако деклараторът има повече от три деца, които отговарят на условията по чл. 22в от ЗДДФЛ)
Дата
ден
месец 
година
Подпис на 
декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2006
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г.
   Попълва се само ако декларацията се представя пред работодателя
Наименование на работодателя
ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП 
Входящ номер и дата
Длъжностно лице, 
приело декларацията
 Попълва се от приходната администрация, ако декларацията се подава в НАП
Териториална дирекция на  НАП  
Входящ номер и дата
Орган по приходите,  приел декларацията
Част І - Данни за декларатора
     1.  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от 
   регистъра на НАП     
2. Код по т. 1
 Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН  - в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ  - в т. 2 се попълва цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП  - в т. 2 се попълва цифрата 4
3. Име
4.
 Декларирам, че за 2021 г. (посочва се годината за която се подава декларацията) съм местно лице на: 
5
Ред 6 се попълва само ако декларацията се представя пред работодателя
6
Декларирам, че: 6.1. Към …….. 20…. г. (посочва се датата, на която декларацията се представя пред работодателя) нямам подлежащи 
Част ІІ - Обстоятелства и условия за ползване на облекчението за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за 2021 г.
Таблица
Декларирам, че към 
31.12.2021 г.  съм >>
1.
2.
3.
4.
5.
 6. Данни за детето
 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Към 31.12.2021 г. е местно лице на:
 7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
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Към 31.12.2021 г. е местно лице на:
 7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
 и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2 
 7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Таблица
Декларирам, че към 
31.12.2021 г.  съм >>
1.
2.
3.
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5.
 6. Данни за детето
 6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП 
Към 31.12.2021 г. е местно лице на:
 7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
 и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2 
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Част ІІІ  - Документи, приложени към декларацията 
Брой
1
Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК
2
Копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22г от ЗДДФЛ,  както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач
3
Списък с допълнителни редове (попълва се, ако деклараторът има повече от три деца, които отговарят на условията по чл. 22г от ЗДДФЛ)
Дата
ден
месец 
година
Подпис на 
декларатора
Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител
Образец 2004  
СПРАВКА ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА 2021 г.   
 Към данъчна декларация вх. № 
г.
ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАТОРА
1. ЕГН/ ЛНЧ /СЛ. № ОТ РЕГИСТЪРА НА НАП
3. ДАТА НА РАЖДАНЕ
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
Таблица 1
за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г., върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд 
№
Месеци
Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за упражняваната трудова дейност в качеството на лице   по чл. 4, ал. 1, ал. 10 и чл. 4а от КСО
Осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски от самоосигуряващото се лице
Облагаем доход от дейност като самоосигуряващо се лице
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
2
3
4
5
6
7
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:
1. Годишен осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и  фонд „Общо заболяване   и   майчинство“   за   самоосигуряващите   се  лица,   които са избрали да се осигуряват за този фонд и ДЗПО в 
 универсален пенсионен фонд /ред 13, колона 7 - ред 13, колона 6/ 
лв.        
2. Размер на окончателната осигурителната вноска за фонд “Пенсии”     
лв. /виж т. 2  от Указанието/   
3. Размер    на      окончателната      осигурителна      вноска    за    фонд      “Пенсии”    и      фонд        „Общо заболяване       и                                   
майчинство“ -      
 лв.  /виж т. 2  от Указанието/  
4. Размер  на  окончателната  осигурителна  вноска  за  ДЗПО  в  универсален  пенсионен  фонд и/или във фонд „Пенсии“ за      
лицата, направили избор по чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване -     
лв.  /виж т. 2  от Указанието/  
Забележка:1. Пренесете сумите  от точки 2, 3 и 4  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:………………………   
Таблица 2 
за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски 
№
Месеци
Осигурителен доход по чл. 40,  ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО
Осигурителен доход, върху който се дължат авансово осигурителни вноски от самоосигуряващото се лице
Облагаем  доход от дейност като самоосигуряващо се лице
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
2
3
4
5
6
7
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:
1. Годишен осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски (ред 13, колона 7 
  - ред 13, колона 6/
лв.        
2. Размер на окончателната осигурителна вноска за здравно осигуряване
лв.(виж т. 9 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, като се вписва в съответните редове.
Подпис:……………………………              
Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2021 г. Образец  2001
NRA_TEAM
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