
МОТИВИ 

 

към проекта на Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за 

съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от 

работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от 

самоосигуряващите се лица. 

 

  Проектът на Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за 

съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от 

работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 

самоосигуряващите се лица е изготвен във връзка с приети промени в чл. 4б от Кодекса 

за социално осигуряване /КСО/.  

С проекта на наредба са предложени промени в декларации обр. № 1, 5 и 6, 

както и в указанията за тяхното попълване. Предложените изменения в указанията имат 

за цел правилното попълване на данните в декларации обр. № 1, 5 и 6 по отношение на 

увеличената осигурителна вноска за фонд “Пенсии” (в размера на вноската за 

универсален пенсионен фонд) за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО.  

Съгласно предложените допълнения в текста на т. 26 от указанията за попълване 

на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице” и в текста на т. 17  от указанията 

за попълване на декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и 

здравноосигурителни вноски“, увеличената осигурителна вноска за фонд “Пенсии” (в 

размера на вноската за универсален пенсионен фонд) за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО 

се попълва, както вноската за универсален пенсионен фонд. 

В декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица“ се предлага сумата на дължимите 

осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО в размера на вноската за универсален 

пенсионен фонд за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО да се декларира, като сбор с 

дължимите вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в 

универсален пенсионен фонд. 

Целта на предложените промени е привеждане в съответствие на разпоредбите 

на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и 

съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, 

както и от самоосигуряващите се лица с разпоредбите на Кодекса за социално 

осигуряване.  

С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което 

не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 

Проектът на наредбата няма да доведе до допълнителна финансова тежест за 

лицата и няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. 

Разходите за реализиране на проекта на наредба ще бъдат в рамките на 

утвърдения бюджет на Националната агенция за приходите. 

 


