проект

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на
задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите"

§ 1. В чл. 1 думите „лихви, глоби и имуществени санкции” се заменят с: „и лихви”.
§ 2. Чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
„Чл. 2. (1) Осигурителните вноски, установените задължения и лихви за Държавното
обществено осигуряване, НЗОК, Учителския пенсионен фонд, и вноските, установените
задължения и лихви за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се
внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП, по
която се внасят приходите на централния бюджет.
(2) Осигурителните вноски, установените задължения и лихви за допълнително
задължително пенсионно осигуряване се внасят по банковата сметка за допълнително
задължително пенсионно осигуряване на компетентната териториална дирекция (ТД) на
НАП.”
§ 3. Чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси
внасят задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания
на работниците и служителите" в сметките по чл. 2 чрез търговска банка, лицензиран
пощенски оператор или поделенията им, като вписват в платежните документи съответно
ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца), ЕГН (ЛНЧ), служебен номер, издаден от
НАП.”
2. Създават се нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5:
„(3) Осигурителите, самоосигуряващите се лица с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от
ЗЗО, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 2005
г. подават заявление съгласно приложение № 1 преди внасянето на вноските.”
(4) Осигурителите, самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение
за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл. 159, ал. 4 от
Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на
принудителното им събиране, като подават заявление съгласно приложение № 2.
(5) Заявленията по ал. 3 и ал. 4 се подават в компетентната ТД на НАП.”
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§ 4. Чл. 4 се изменя така:
„Чл. 4. Събраните по сметките по чл. 2 средства се централизират ежедневно по сметка на
НАП за приходите на централния бюджет в Българската народна банка по ред, определен от
министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.”
§ 5. Чл. 5 се отменя.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по сметката на НЗОК” се заменят с: „по сметка на НЗОК в Българската
народна банка”;
2. В ал. 2 думите „по съответната централизирана сметка по чл. 4 на НАП” се заменят с:
„сметката за чужди средства на НАП за ДЗПО в Българската народна банка”.
3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Дължимите вноски за фондовете за допълнително задължително пенсионно
осигуряване за осигурените от НОИ и НЗОК лица, се превеждат от сметките на НОИ и
НЗОК по сметката по ал. 2.”
§ 7. Чл. 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Постъпилите по сметката на НАП в БНБ по чл. 4 суми за държавното
обществено осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за фонд "Гарантирани вземания
на работниците и служителите" се превеждат от НАП по сметката на НОИ за държавното
обществено осигуряване в Българската народна банка, а за приходите на НЗОК - съответно
по сметката на НЗОК в Българската народна банка.
(2) Преводите по ал. 1 се извършват веднъж месечно доколкото министърът на финансите
не е определил по-кратък срок;
(3) Текущо през годината преводите по ал. 1 могат да се извършват и на база прогнозни
разчети, като окончателното годишно разчитане се извършва до 30 юни на следващата
година.
(4) Сумите, отнасящи се за Учителския пенсионен фонд и за фонд "Гарантирани вземания
на работниците и служителите" се прехвърлят от НОИ от сметката за държавното
обществено осигуряване по съответните им сметки в Българската народна банка.”
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Когато подадените данни за осигурените лица не съответстват на внесените
осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преводите
към сметките на пенсионноосигурителните дружества и НОИ се извършват
пропорционално на осигурителните вноски за лицата в размер не по-голям от изчисления
съгласно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.”
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2. Ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Вноските за професионален пенсионен фонд за лицата, работещи при условията на I и
II категория труд и получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст се превеждат по
сметката на НОИ за държавното обществено осигуряване в Българската народна банка.”
3. Ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 стават съответно ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7.
§ 9. Чл. 12 се отменя.
§ 10. В чл. 13 думите „условията за заплащане на таксата за обслужване” се заличават.
§ 11. В чл. 11, ал. 1 и чл. 13 думите „ал. 7” се заменят с „ал. 8”.
§ 12. Създава се допълнителна разпоредба със следното съдържание:
„ Допълнителна разпоредба
Задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците
и служителите", се изчисляват до втория знак на десетичната запетая за всяко осигурено лице по
отделно, като закръгляването им за периоди след 31 януари 2013г. се извършва, в следния ред:
1. Когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4 втората цифра след
десетичната запетая остава непроменена;
2. Когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9 се прибавя единица
към втората цифра след десетичната запетая.”
§ 13. Създава се приложение № 1 със следното съдържание:
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Приложение № 1
До ТД ………….

Вх.№.........../.................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005г.

От ................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лицето)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра
на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за
кореспонденция
Адрес по чл.8 от
ДОПК
Представлявано от

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)

Заявявам, че внасям осигурителни вноски, които се отнасят за месец
г. в следните размери:

година

1. ДОО

лв.

2. Учителски пенсионен фонд

лв.

3. Дължими вноски за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд

лв.

4. Дължими вноски за ДЗПО - Професионален пенсионен фонд

лв.

5. Дължими вноски за здравно осигуряване

лв.

Дата: …………………..

Подпис: ............................
(печат)

Заявлението се подава на основание чл. 3, ал. 3 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите" от осигурителите, самоосигуряващите се лица с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5
от ЗЗО, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 2005 г.

§ 14. Създава се приложение № 2 със следното съдържание:
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Приложение № 2
До ТД ………….

Вх.№.........../.................

ЗАЯВЛЕНИЕ
на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 3, ал. 4 от Наредбата за реда за внасяне и
разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и
служителите"

От ................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лицето)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на
НАП
ЕИК по БУЛСТАТ
Адрес за
............................................................................................................................
кореспонденция
Адрес по чл.8 от
............................................................................................................................
ДОПК
............................................................................................................................
Представлявано от
(трите имена на представителя/пълномощника)

Заявявам, че:
Желая да погася задължението си за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд по реда на чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване за
съответните месеци и години в следната последователност:
Месец

Година

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Желая да погася задължението си за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
професионален пенсионен фонд по реда на чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално
осигуряване за съответните месеци и години в следната последователност:
Месец

Година

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Дата: …………………..

Подпис: ............................
(печат)

“Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове,
регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон
функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за
приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg и на
информационните табла в териториалните дирекции.
Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София, бул. “Дондуков” № 52.”

§ 15. Преходни и Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни
вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
1. Наредбата за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне
на задължителните осигурителни вноски приета с ПМС № 198 от 27.09.2000 г. се отменя.
2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 8, т. 1, която влиза в
сила от 1 юли 2013г.
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