НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ______________________________________________________________
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ _______________________________________ БУЛСТАТ _______________________
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите: _____________________________________________

С Л У Ж Е Б Н А

Б Е Л Е Ж К А

Настоящата служебна бележка се издава на ________________________________________________________________
/вписват се собственото, бащиното и фамилното име на работника или служителя/

ЕГН: ___________________, лична карта (паспорт) серия __ № _______________ , издадена на____________________
от ______________________, постоянен адрес: гр. /с./ _____________________ , общ. ___________________________,
ж.к._____________________ , ул. _______________________ № ____ , бл. ____ , вх. ____ ап.____, тел. _____________,
в уверение на това, че е получил/а/ доходи от трудови и/или приравнени към тях правоотношения, както следва:
1. Облагаем доход за 2006 г. от трудови и приравнени към тях правоотношения __________________ лв.
2. Задължителни осигурителни вноски,
__________________ лв.
в т.ч.
2.1. за фондовете на държавното обществено осигуряване
___________ лв.
2.2. за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд
___________ лв.
2.3. за здравно осигуряване
___________ лв.
3. Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална квалификация,
с които е намален облагаемият доход по реда на чл. 20, ал. 2 от ЗОДФЛ
_________________ лв.
4. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски
по договори за застраховки “Живот” и рента” и застраховки “Живот”,
свързани с инвестиционен фонд, с които е намален облагаемият доход по
реда на чл. 20, ал. 2 от ЗОДФЛ
___________________ лв.
Редове 3 и 4 се попълват, ако съответните суми са внесени чрез работодателя!
5. Данъчна основа по чл. 20, ал. 4 от ЗОДФЛ (ред 1 – ред 2 – ред 3 – ред 4)
__________________ лв.
6. Удържан данък по чл. 38, ал. 1 от ЗОДФЛ
__________________ лв.
ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА ЗА 2006 Г.
I. Данъчна основа по чл. 20, ал. 4 от ЗОДФЛ за данъчната година (ред 5)
__________________ лв.
II. Лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване
за безработица и/или професионална квалификация по чл. 20, ал. 5 от ЗОДФЛ
__________________ лв.
ІІІ. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване, застраховки „Живот”и рента”
и застраховки „Живот”, свързани с инвестиционен фонд, по чл. 20, ал. 5 от ЗОДФЛ
__________________ лв.
ІV. Данъчна основа по чл. 20, ал. 5 от ЗОДФЛ (ред І – ред ІІ – ред ІІІ)
__________________лв.
V. Данъчно облекчение за дарения - до 10 % по чл. 20, ал. 7 от ЗОДФЛ
__________________ лв.
VІ. Данъчно облекчение за дарения - до 50 % по чл. 20, ал. 7 от ЗОДФЛ
__________________ лв.
VІІ. Данъчно облекчение за дарения - до 15 % по чл. 20, ал. 7 от ЗОДФЛ
__________________ лв.
VІІІ. Общ размер на данъчното облекчение за дарения - до 65% от сумата на ред ІV
__________________ лв.
Редове от ІІ до VІІІ се попълват, ако съответните суми са внесени чрез работодателя!
ІХ. Данъчна основа за доходите по глава седма от ЗОДФЛ
(ред IV – ред VІІІ)
__________________ лв.
Х. Данъчна основа за доходите по глава седма от ЗОДФЛ в случаите на ползване на
данъчно облекчение за намалена работоспособност по чл. 29, ал. 3 от ЗОДФЛ
__________________ лв.
ХІ. Дължим данък по чл. 35, ал. 1 от ЗОДФЛ върху сумата по ред ІХ
или върху сумата по ред Х, ако е попълнен
__________________ лв.
словом: _________________________________________________________________________________________ лв.
ХІІ. Удържан данък по чл. 38, ал. 1 от ЗОДФЛ (ред 6)
_________________ лв.
словом: _________________________________________________________________________________________лв.
Когато размерът на дължимия данък (ред ХІ) е по-голям от размера на удържания данък (ред ХІІ), разликата се удържа от лицето до 31
януари 2007 г. и се посочва на ред ХІІІ. Когато размерът на дължимия данък е по-нисък от размера на удържания, работодателят до 31
януари 2007 г. възстановява разликата на лицето и сумата на възстановения данък се посочва на ред ХІV. Възстановената сума се прихваща
от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на
лицето или на други лица.

ХІІІ. Данък за внасяне, удържан до 31 януари 2007 г.
__________________ лв.
ХІV. Възстановен данък от основния работодател до 31 януари 2007 г.
___________________ лв.
Внесен данък, както следва:
1. По сметка № ________________________ към ТД на НАП________________________в размер на _____________ лв.
2. По сметка № ________________________ към ТД на НАП________________________в размер на _____________ лв.
____________________________________

РЪКОВОДИТЕЛ: ________________________

/дата, гр./с./

/подпис, печат/

Забележки: 1. На основание § 4 от ПЗР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, лице, което към 31 декември 2006 г. е
основен работодател по смисъла на ЗОДФЛ (в сила до 31.12.2006 г.), преизчислява по реда на същия закон окончателно данъка върху доходите от
трудови и/или приравнени към тях правоотношения на годишна база до 31 януари 2007 г. Служебната бележка се издава на лица, които подават
данъчна декларация по чл. 41, ал. 1 от ЗОДФЛ за 2006 г.
2. На съответните редове в служебната бележка се включват и доходите, изплатени на работника или служителя по трудови и/или
приравнени към тях правоотношения, сключени с други работодатели, както и направените от тях удръжки за осигуровки и данък. Данните се
взимат от служебните бележки, издавани през течение на годината от другите работодатели, на основание чл. 38, ал. 3 от ЗОДФЛ.
За попълване на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

