НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: 0700 18 700 Факс: (02) 9859 3099

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
НАП организира кампания по уведомяване на задължените лица за
подаването на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г., независимо дали към момента са
подали декларация:
- от 11.04.2019 г. ЦУ на НАП стартира изпращане на уведомителни
електронни съобщения до всички ФЛ, в т.ч. ЕТ, с чиито електронни адреси НАП
разполага;
- от Информационния център на НАП стартира телефонна кампания до лица,
за които в НАП няма информация за електронен адрес;
На официалната страница на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ на
адрес: https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8160:::NO:8160:: лицата могат да проверят
точния размер на изплатените суми от фонда през 2018 г. Справката е достъпна
по ЕГН.
При посещение на място и в случай че лицето не разполага с точната
информация за сумата от фонда, същата ще му бъде предоставена от служителите на
НАП, чрез електронната справка на фонда.
При запитвания и при посещение на място на лицата, декларирали доходи от
субсидии, следва да им се обръща внимание, че тези средства са доход и трябва да
бъдат вписани в годишната данъчна декларация за доходите. Освен субсидиите,
получени от ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, в декларацията следва да се
включват и всички други облагаеми доходи, включително тези от продадената от тях
селскостопанска продукция. Ако лицата вече са подали данъчна декларация, но по
някаква причина са пропуснали да посочат част от получените от ДЪРЖАВЕН ФОНД
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ суми, могат да подадат коригираща декларация до 30 април 2019 г.
Във връзка с данъчното третиране на субсидиите по реда на ЗДДФЛ е
необходимо да се има предвид следното:
Според общото правило на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон
са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през
данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на
закон.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ необлагаеми са обезщетенията за
имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати
ползи. Изплатените суми от ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ през 2018 г. за
обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, които следва да се третират
като необлагаем доход за физическите лица и съответно не подлежат на облагане с
данък по реда на ЗДДФЛ, са по следните схеми:
- Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за земеделските
стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки за компенсиране на
ЦУ на НАП 2019 г.
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-

-

нереализиран остатък сурово овче и козе мляко в резултат на болестта чума по
дребни преживни животни в обл. Ямбол и обл. Бургас (чума);
Индивидуална помощ de minimis, съгласно Регламент
(ЕС) № 1408/2013
(мълнии);
Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за подпомагане на
земеделски стопани – животновъди с унищожени животни от населени места в
област Бургас в резултат от настъпило на 25.10.2017 г. неблагоприятно климатично
събитие – наводнение (наводнение Бургас);
Държавна помощ за компенсиране загубите за пропаднали площи, от
неблагоприятни събития (проп. Площи);
Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански
животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни
бедствия (унищ.кошери).
По отношение на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под
формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в
първичното селскостопанско производство, е необходимо да се уточни дали
физическото лице се облага по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ или в качеството
си на регистриран земеделски стопанин е избрало да се облага по реда на чл. 29а от
ЗДДФЛ.
Годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ най-лесно се подават по
електронен път с ПИК от НАП или с квалифициран електронен подпис.
Приложените към електронната декларация документи – служебни бележки за
доходите и др., може да се изпращат сканирани във формат pdf или заснети като
jpg файлове с ясни и четливи изображения.
Декларациите може да се изпратят и по пощата с обратна разписка или да се
подадат в 17 пощенски станции в русенска област срещу входящ номер, както и
лично в офиса на НАП в Русе на ул. „Майор Атанас Узунов“ № 19. Там могат да се
получат и формуляри на декларациите.
От сайта на НАП www.nap.bg може да се изтегли и декларация за облагане на
доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо
може да се да се изчисли дължимия данък и попълни декларацията, а след това да
се разпечата и изпрати по пощата.
В офиса на НАП в Русе в стая 110 на гише № 22 може да се направи
консултация за правилното подаване на годишната данъчна декларация. На
всяко гише за приемане на декларации в офиса, в случай че лицето не
разполага с точната информация за сумата от Държавен фонд „Земеделие“,
същата може да му бъде предоставена от служителите на НАП, чрез
електронната справка от електронната услуга на интернет сайта на фонда.
При подаването на декларацията в офиса на НАП в Русе е необходимо да се
представи лична карта от земеделския производител или пълномощно.
Изчерпателна информация може да се получи и на телефона на Инфоцентъра
на НАП с номер 0700 18 700 или чрез имейл до адрес infocenter@nra.bg
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