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Съобщение за данъчна кампания 2022 година
 Данъчните декларации за доходите на физическите лица се подават от 10 януари до 30 май
2022 г., като в същия срок се внася и дължимият по декларацията данък.
 Лицата, извършващи дейност като търговци, в това число еднолични търговци, земеделски
стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни, като
срока за плащане на данъка е 30 юни.
 Лицата, които подадат декларацията до 31 март 2022 г. по електронен път, могат да ползват
отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв., при условие че нямат
подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на
декларацията и целият дължим данък за довнасяне е внесен до 31.03.2022 г.
 Самоосигуряващите се лица подават годишната си декларация само по електронен път,
подписана с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или персонален идентификационен
код /ПИК/. ПИК се издава във всеки офис на Националната агенция за приходите /НАП/.
 По-високи данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Размерът на еднократното
облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е
4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.), за две - 9000 (сума за получаване до 900 лв.), а за
три и повече - 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.). Размерът на данъчното
облекчение за деца с увреждания е 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.)
 От 01.03.2022 г. в портала за електронни услуги на НАП потребителите, които имат ПИК
или КЕП, ще могат да се възползват от предварително въведената информация за получени
от тях доходи в декларациите им за облагане на доходите на физическите лица.
 Фирмите декларират и плащат корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху
приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на
кораби от 01 март до 30 юни.
 Работното време на Териториална дирекция на НАП Бургас офис Сливен е от 9:00 часа до
17:30 часа без прекъсване. Телефон за информация и консултации: 044/610 100
 Обслужващата банка на Териториална дирекция на НАП Бургас офис Сливен е
ИНВЕСТБАНК АД, клон Сливен с BIC IORTBGSF. Банковите сметки, по които се плащат
задълженията, са:
- Сметка за приходите на централния бюджет - BG70IORT80488134736100 с код за вид
плащане 110000
- Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ BG52IORT80488534736100 с код за вид плащане 551111
- Сметка за приходите за НЗОК - BG96IORT80488634736100 с код за вид плащане 561111
- Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО - BG87IORT80488834736100 с код
за вид плащане 581111
- Сметка за принудително събиране на публични вземания - BG92IORT80483334736100 –
не се попълва код за вид плащане
 Клиентите на НАП могат да превеждат с банкови карти без такси дължимите данъци и
осигурителни вноски, както и задълженията към други институции, предадени за събиране
от приходната агенция, чрез портала за електронни услуги на НАП на адрес:
https://portal.nra.bg/details/liabilities-payment или чрез инсталираните ПОС терминали в
офис на НАП Сливен.
 На единния телефонен номер за цялата страна: 0700 18 700 клиентите на НАП могат да
получат актуална информация, свързана с данъци и осигурителни вноски.

