Физическите лица имат още десет дни да подадат декларацията за дължимия авансов данък за вт
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Всички физически лица, получили доходи от друга стопанска дейност (земеделски
стопани, лица със свободни професии или наемодатели), които са им платени от други
физически лица са длъжни сами да определят и внесат авансовия си данък върху
доходите за второто тримесечие на 2015 година до 31 юли. Субсидиите, изплатени на
земеделските производители се считат за доход и за тях се дължи авансов данък от
получателите им.
//
Авансовия данък се изчислява като от полученият облагаем доход се
приспадат т. нар. нормативно признати разходи, които са в различен размер - от 25 до
60 на сто, в зависимост от вида на придобития доход. Така например за регистрираните
земеделски стопани те са 60 на сто, но за доходи от свободна професия - 25 на сто.
След това от така получения доход се приспадат и задължителните осигурителни
вноски, които са внесени от самото лице, ако то е самоосигуряващото се. Върху тази
разлика се дължи авансов данък в размер на 10 %.
Така изчисления данък се декларира с Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл.
201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за дължимите данъци, която се подава офиса на
НАП по постоянен адрес на физическото лице. Най-лесния и удобен начин за подаване
на декларацията за дължимите данъци е по електронен път с персонален
идентификационен код (ПИК). Освен по електронен път, декларациите могат да се
изпратят по пощата или да се подадат на място в Офиса на НАП.
Срокът за внасяне на авансовия данък за второ тримесечие на 2015 година е 31 юли.
При попълването на платежното нареждане задължително се посочва ЕГН на лицето,
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получило дохода.
Повече информация и консултации за попълване на декларацията за дължимите
данъци може да се намери на интернет страницата на НАП - www.nap.bg, в офисите на
приходната агенция или от кол центъра на НАП – на телефон 0700 18 700 на цената на
градски разговор за цялата страна.
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