ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА
по чл. 29а, ал. 7 от Закона за облагане доходите на физическите лица
към данъчна декларация вх. № _________________ / ____________ 2007 г.
от:................................................................................................................................

ЕГН/ЛНЧ:.......................................

(вписват се собственото, бащиното и фамилното име на декларатора)

ДЕКЛАРИРАМ:
1. За данъчната 2006 г. съм местно лице на РБългария и към 31 декември 2006 г. съм:
родител

ДА

НЕ

настойник

ДА

НЕ

попечител

ДА

НЕ

роднина

ДА

НЕ

близък

ДА

НЕ

приемен родител

ДА

НЕ

2. Ненавършилите пълнолетие деца, за които ще ползвам данъчно облекчение, към 31 декември 2006 г
са:
- местни физически лица и
- български граждани или чужденци, на които е предоставено убежище или статут на бежанец и
- не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.
3. Данни за децата, включително родените или навършили пълнолетие през 2006 г., и данни за другия
родител (приемен родител, близък или роднина):
Качество на
№ деклара
тора*

Данни за децата, на които съм родител (настойник,
попечител, роднина, близък или приемен родител)

ЕГН/ЛНЧ

Собствено, бащино и
фамилно име

3

4

българско
гражданство
ДА

1

2

5

Данни за другия родител (приемен родител, близък
или роднина)

ЕГН/ЛНЧ

Собствено, бащино и
фамилно име

7

8

Забележка**

НЕ
6

9

* На редовете в колона 2 се вписва качеството на декларатора за съответното дете – родител (който
упражнява родителските права, и детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или
настойничество), настойник или попечител (в случаите на настойничество или попечителство), роднина или
близък (в случаите, когато детето е настанено за срок не по-малък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла
на Закона за закрила на детето) или приемен родител (в случаите на дългосрочно настаняване на детето за
отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето).
** Колони 7 и 8 не се попълват, когато другият родител (приемен родител, близък или роднина) е неизвестен,
починал, лишен от родителски права или не са му предоставени родителски права в случаите на развод. Това
обстоятелство се отбелязва в колона 9 срещу данните на съответното дете.

4. За 2006 г. ще ползвам данъчно облекчение за деца в общ размер, както следва:
4.1. за едно ненавършило пълнолетие дете – 360 лв.
ДА
4.2. за две ненавършили пълнолетие деца – 780 лв.;
ДА
4.3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – 1140 лв.
ДА

НЕ
НЕ
НЕ

Броят на децата и общият размер на данъчното облекчение се вписват на ред 12 от данъчната декларация по
чл. 41 от ЗОДФЛ за 2006 г.

5. Към настоящата декларация прилагам декларация от другия родител (приемен родител, близък или
роднина), че за 2006 г. същият няма да ползва данъчното облекчение.
ДА

НЕ

БРОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Дата.........................
Подпис на декларатора: .................................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Указания за попълване на Декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца
Декларацията се попълва само от местни физически лица, включително извършващи дейност като
едноличен търговец, които отговарят на необходимите условия, и за 2006 г. ще ползват данъчното облекчение за
деца.
Данъчното облекчение се ползва само от единия родител, съответно единия роднина, близък или
приемен родител, когато едновременно са налице следните условия:
- към 31 декември 2006 г. детето е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на
когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците;
- детето не е навършило 18 години или е родено или навършило 18 години през 2006 г.;
- към 31 декември 2006 г. детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в
специализирана институция за деца.
В таблицата към ред 3 от декларацията в колони от 3 до 6 се попълват данните за всички деца, които
едновременно отговарят на гореизброените условия, като в колони 5 и 6 се отбелязва дали съответното дете е
български гражданин или не. В колони 7 и 8 се попълват данните за другия родител (приемен родител, близък
или роднина) на тези деца.
На ред 4 от декларацията с „да” се отбелязва броят на децата и общият размер на данъчното
облекчение, с който се намалява годишната данъчна основа, формирана на ред 10 или ред 11(ако е попълнен) в
декларацията по чл. 41 от ЗОДФЛ за 2006 г.
На ред 5 от декларацията се отбелязва обстоятелството дали към същата се прилага декларация от
другия родител (приемен родител, близък или роднина), че същият няма да ползва данъчното облекчение за
2006 г. По преценка може да се попълни образецът на декларация, който е след настоящите указания, или
декларация/и със същото съдържание на отделен лист. Повече от една декларация се прилага в случаите, когато
в колони 7 и 8 от таблицата към ред 2 са попълнени данни за повече от едно лице.
Пример: Лице, което има право да ползва данъчното облекчение, е родител на две деца и приемен
родител на едно дете (децата са български граждани). Това лице ще попълни следните данни в
декларацията:
- На ред 1 срещу “родител” и “приемен родител” ще отбележи “да”;
- В таблицата към ред 3 в колона 2 за първите две деца ще отбележи “родител”, а за третото
“приемен родител”. В колони 3 и 4 последователно ще попълни данните на децата (ЕГН и трите имена), а в
колона 5 ще отбележи с “Х”, че децата са български граждани. В колони 7 и 8 ще попълни ЕГН и трите имена
на другия родител (другия приемен родител).
- На ред 4.1. и 4.2. ще отбележи „не”, а на ред 4.3. – „да”. На ред 12 от данъчната декларация по
чл. 41 от ЗОДФЛ за 2006 г. това лице ще отбележи числото „3” (броят на децата) и сумата 1140 лв.
- На ред 5 ще отбележи “да”, а в клетката брой декларации ще запише ”1” и съответно ще приложи
декларация от другия родител, който в случая е и приемен родител, че същият няма да ползва
данъчното облекчение.
ДЕКЛАРАЦИЯ
от........................................................................................................................................ ЕГН/ЛНЧ..................................
(вписват се собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, което няма да ползва данъчно облекчение за деца)

постоянен адрес................................................................................................................................................................
Декларирам, че в качеството ми на ……………………………………………………………………………………… на:
(вписва се съответното качество: родител, приемен родител, близък или роднина)

..................... ...................................................................................................................... ЕГН/ЛНЧ.................................
............................................................................................................................................ ЕГН/ЛНЧ.................................
............................................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ.................................
............................................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ.................................
............................................................................................................................................. ЕГН/ЛНЧ.................................
(вписват се собствено, бащино и фамилно име и ЕГН за всички деца)

няма да ползвам данъчно облекчение за деца по чл. 29а от ЗОДФЛ за 2006 г.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по Наказателния
кодекс.
Дата.......................................

Декларатор:....................................
(подпис)

