ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2021
Прием на данъчни и осигурителни декларации и документи за отчетната 2020 год.
Адрес на ТД на НАП София, офис Перник – гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ 1 Б.
Работно време на ТД на НАП София, офис Перник: от 9:00 ч. до 17:30 ч.
E-mail: ro14_delov@ro14.nra.bg
Телефони за информация в офис Перник: 076 / 647 170 и 076 / 647 164
Срок за подаване на годишната данъчна декларация:
Годишната данъчна декларация се подава от 10 януари до 30 април на годината, следваща
годината на придобиването на доходите, като в същия срок се внася и дължимият по
декларацията данък. Годишната данъчна декларация се подава: лично или чрез упълномощено
лице; по пощата с обратна разписка или по електронен път.
Годишната данъчна декларация на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по
смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в
случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ) се подава в срок от 1 март
до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Това е срокът, в който и
фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното
подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните
предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези
данъци е 30 юни.
Данъкоплатците, които подадат декларацията си по интернет до края на март, могат да ползват
5 % отстъпка от данъка за довнасяне. За да се възползват от 5-процентната отстъпка, задължените
лица не трябва да имат други задължения към хазната.
Внимание!
1. Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за
социално осигуряване се подава само по електронен път.
2. За доходите, придобити от малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение физически
лица, годишната данъчна декларация се подава от техните родители, съответно настойници или
попечители в ТД на НАП по постоянния адрес на малолетното, непълнолетното или поставеното
под запрещение лице.
Обслужваща банка на офис Перник, ТД на НАП София е Банка ОББ АД.
Плащането на дължимите данъци и осигуровки следва да бъде извършено по следните банкови
сметки:

ТД на НАП София офис ПЕРНИК, ОББ КЛОН ПЕРНИК
IBAN СМЕТКА

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

BG22UBBS 8888 8588 8424 00

ДОО

551111

BG82UBBS 8888 8688 8425 00

НЗОК

561111

BG24 UBBS 8888 81888423 00

Центр. бюджет

110000

BG 82 UBBS 8888 8813 5008 00 ДЗПО

581111

BG 09 UBBS 8888 3322 9433 00 ПДВ

СПИСЪК НА ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ, В КОИТО ПРЕЗ 2021 Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ :
ПК

Обект, ПС

Адрес

Телефон

2300

Перник

гр. Перник, пл.Кракра 1

2304

Перник 4

гр. Перник ул."Минск" 15

076/ 672304

2360

Брезник

гр. Брезник пл. "9 септември" 3

07751/ 3854

2400

Радомир

гр. Радомир ул."Батемберг" 28

0777/ 82450

2440

Земен

гр. Земен ул."Христо Ботев" 4

07741/ 2463

2460

Трън

гр. Трън пл. " Владо Тричков"1

07731/ 2042

На единния телефонен номер за цялата страна: 0700 18 700 и на infocenter@nra.bg гражданите и
представителите на фирми могат да получат актуална информация, свързана с данъци и
осигурителни вноски.

