СПРАВКА

за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на
Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Н-8 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

Подател

Предложение

Приема/не приема/
предложението

Мотиви

ASENE

Уважаеми Дами и Господа,
Пред вид ситуацията, че тече срок за
обществено обсъждане по промени в
Наредба Н-8 с цел намаляване на
административната тежест за гражданите,
макар
че
не
са
включени
в
РМС704/05.10.2018г. имам предложения
за промени при подаване на Декларация
обр.7 и Декларация обр.8, които касаят
много хора, най-вече при заплащане на
здравното осигуряване.
Подаването на Декларация обр.7 е
въведено от 01.01.2013г., когато сметката
за данъци и осигуровки беше една. От
04.03.2014г.
сметките
за
здравно
осигуряване са отделни и постъпилите
средства
погасяват
най-старото
задължение когато лицето е било
самоосигуряващо се или осигуряващо се
за своя сметка. Лица, които са с

Не приема

Относно
предложението
за
декларация обр. № 7:
На основание чл. 2, ал. 6 от Наредба
№ Н-8 самоосигуряващите се лица,
които имат задължение за внасяне на
вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1
от Закона за здравното осигуряване,
подават
в
компетентната
териториална
дирекция
на
Националната агенция за приходите
декларация образец № 7 съгласно
приложение № 7 за възникване на
задължението
за
внасяне
на
здравноосигурителни вноски на това
основание. Тази разпоредба е във
връзка с чл. 40, ал. 5, т. 2 от ЗЗО,
където изрично се посочва, че
лицата, които не подлежат на
осигуряване по чл. 40, ал. 1, 2 и 3 от
същия закон са длъжни да подават
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прекъснато здравно осигуряване и
постъпят спешно в болница трябва да
намерят човек, който да отиде в НАП по
постоянен адрес и преди да плати
здравното осигуряване да попълни и тази
Декларация – обр.7 от чуждо име, като се
самоупълномощи. Има и несъответствия:
Макар и неподало лице Декларация-обр.7
за няколко неосигурени месеци, ако днес
вече е самоосигуряващо се лице и внесе
сума, тя погасява първо старите
задължения, съгласно чл.169, ал.5 от
ДОПК. Има и електронна услуга със
свободен достъп на НАП, която дава
следната възможност: въвеждайки ЕГН на
дадено лице да се изготви примерно
платежно нареждане със сметката на
съответната ТД на НАП по негов
постоянен адрес, като се впише сумата,
която желаем да внесем или директно да
заплатим сумите през виртуален ПОСтерминал на НАП. Предложението ми е
Декларация-обр 7, да подават само лица,
които избират „осигурителен доход върху
който се плаща здравно осигуряване в
размер на....“ /различен от минималния
определен по закон/, както и когато
желаят да го променят.
2.
Относно
Декларация
-обр.8:
Длъжностно
лице
по
пенсионно
осигуряване в съответното ТП на НОИ
разглежда
заявлението
на
лицето,

декларация в срок до 25-о число на
месеца,
следващ
месеца
на
възникване на това обстоятелство, по
ред, определен с наредба на
министъра на финансите, в която
посочват, че ще се осигуряват по
реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 и избрания
осигурителен доход.
Видно
от
цитираните
норми
задължението
да
се
подава
декларация
обр.
№7
е
регламентирано
в
закона
и
направеното предложение не може да
се приеме.
Относно
предложението
за
декларация обр. № 8:
На основание чл. 2, ал. 7 от наредбата
лицата, които заплащат осигурителни
вноски по чл. 9а от КСО, подават в
компетентната
териториална
дирекция на НАП декларация
образец № 8 съгласно приложение №
8. В декларацията се вписват имената
по
документ
за
самоличност,
единният граждански номер/личен
номер на чужденец (служебен номер)
и сумата на вноските. Тази
разпоредба е пряко свързана с
разпоредбите на чл. 9а от КСО и поконкретно с ал. 3, където се посочва,
че внасянето на осигурителните
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преценява недостигащия стаж по чл.68,
ал.1 от КСО и в 5-дневен срок от
подаването изпраща Уведомление по
чл.98, ал.1 от КСО на постоянния адрес на
заявителя с указана сума, която следва да
се внесе по сметка за ДОО на
компетентната ТД на НАП в 14-дневен
срок.
Лицето
трябва
да
подаде
Декларация-обр. 8 пред съответната ТД на
НАП по постоянния си адрес преди да
внесе сумата указана в уведомлението,
като го носи за справка. Съгласно чл.6,
ал.1, т.6 от Н-8 Декларация-обр. 8 се
подава само на хартиен носител. ТП на
НОИ прави служебно справка дали е
внесена съответната сума и тогава
отпуска пенсията. Внасянето на сумата е
еднократно, задължително.
Тъй като целият процес от определянето
размера на внесената сума до проверката
за внасянето й се води от длъжностното
лице по пенсионно осигураване, то би
било логично Декларация - обр.8 да се
подава електронно от ТП на НОИ.
Поздрави,
Асен Михалков

KOSKOS

1. Предлагам параграф 2 от проекта да
влезе в сила от деня на обнародване на
наредбата в ДВ. Разпоредбата е свързана с
процес по приемане на декларации и не е

вноски в случаите по чл. 9а от
кодекса се извършва по банков път
след подадена декларация по ред,
определен с наредбата, издадена от
министъра на финансите.
В този смисъл чл. 9а от КСО не
поставя изискване вноските да бъдат
внесени по време на пенсионното
производство.
Лицата,
които
отговарят на условията по чл. 9а от
кодекса по свое желание могат да
заплатят осигурителни вноски с
оглед зачитане на осигурителен стаж
за определените с разпоредбата
периоди. Законодателят е предвидил
с подаването на декларация обр. №8
лицето да изрази волеизявлението си.
Следва да се обърне внимание, че в
хипотезата на чл. 9а, ал. 1 от КСО
момента
на
внасяне
на
осигурителните вноски се определя
от лицето и не е обвързан с
навършването на възрастта по чл. 68,
ал. 1 от кодекса.
С оглед изложеното направеното
предложение не се приема.
Приема
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приемливо да влязат в сила със стара дата.
2. В текста на Указанието за попълване на
декларация 1 и 5 в код 12 - за
самоосигуряващи се може да се поясни,
че е с изключение на регистрираните
земеделски
стопани
и
тютюнопроизводители. защото за тях се
попълва код 13;
3. Също в указанията за попълване на
декларация 1, в т. 16.5 да се поясни, че
неплатеният отпуск е по чл. 9, ал. 2, т. 3 от
КСО, защото т. 2 също визира неплатен
отпуск,
но
за
временна
неработоспособност.

