по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта
за дължими държавни такси
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

/ 20…... г.

ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
1. Период, за който се подава декларацията
(Посочете съответния месец, за който се отнася
декларацията)

месец

година

Да

2. Декларацията се подава в случаите на заличаване/прекратяване на лице по чл. 4
от ЗХ и датата на заличаване/прекратяване е през съответния месец, за който се
отнася декларацията (Когато е отбелязан този ред, посочете съответната дата, от която започва да
тече 30-дневният срок за подаване на декларацията и за внасяне на таксата, например – дата на заличаване
или дата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност. В този случай в част ІІ се попълват
данните за заличеното/прекратеното лице, като на р. 8 се вписват данните на последния представляващ на
лицето – ликвидатор, синдик, представляващия място на стопанска дейност или упълномощения
представител - в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 6 от ЗХ.)

(отбележете с Х)
Дата
ден

месец

година
2

0

ВАЖНО! Ако вече сте подали декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо да подадете
нова декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването ѝ.

ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по
БУЛСТАТ/Служебен № от регистъра на НАП

2. Наименование (посочете наименованието съгласно акта за учредяване)

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България
(отбележете с Х)
4.1. Държава

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място
(гр./с.)

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

6. За
кон5. Адрес за
такт кореспонденция

3.1. Наименование

4.6. пощенски
код
5.1. Държава

6.1. Телефон

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено
място (гр./с.)
5.6. пощенски
код

6.2. е-mail

к

7. Данни за представляващия/упълномощения представител в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 6 от ЗХ
7.1. Физическо лице

7.2. Юридическо лице (ЮЛ)
(отбележете с Х)

(в случай че е отбелязана тази точка, се
попълват т. 7.1.1 и 7.1.2 с данните на
представляващия ЮЛ)

7.1.1. Име, презиме, фамилия

7.2.1. Наименование

(в случай че е отбелязана т. 7.2, се
попълват тази точка и т. 7.1.2 с
данните на представляващия ЮЛ)

(посочете наименованието
съгласно акта за възникване)

(отбележете с Х)

7.2.2. ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по
БУЛСТАТ/Служебен № от
регистъра на НАП

7.3. Постоянен
адрес/адрес на
управление

7.1.2.
ЕГН/ЛН/Л
НЧ/
Служебен
№ от
регистър
а на НАП

7.3.1. Държава

7.3.2. Област

7.3.4. Населено място
(гр./с.)

7.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 7.3
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)

7.4. Адрес за
кореспонденция

7.3.3. Община

7.3.6. Пощенски код

7.4.1. Държава

7.4.2. Област

7.4.3. Община

7.4.4. Населено място
(гр./с.)

7.4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

7.4.6. Пощенски код

7.5. За
контакт

7.5.1. Телефон

7..5.2. E-mail

8. Данни за представляващия лицето по чл. 4 от ЗХ през месеца, през който е извършено заличаване/прекратяване:
(данни за лицето, което е задължено да декларира и внесе удържаната от имуществото на лицето по чл. 4 от ЗХ дължима държавна
такса за месеца, през който е извършено заличаване/прекратяване, например ликвидатор, синдик и т.н.)
8.1. Физическо лице
8.2. Юридическо лице (ЮЛ)
(в случай че е отбелязана тази точка, се
попълват т. 8.1.1 и 8.1.2 с данните на
представляващия ЮЛ)

8.1.1. Име, презиме, фамилия

8.2.1. Наименование

(в случай че е отбелязана т. 8.2, се
попълват тази точка и т. 8.1.2 с
данните на представляващия ЮЛ)

(посочете наименованието
съгласно акта за възникване)
8.2.2. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по
БУЛСТАТ/Служебен № от
регистъра на НАП

8.5. За
8.3. Постоянен
кон8.4. Адрес за
адрес/адрес на
такт кореспонденция
управление

8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

8.3.1. Държава

8.3.2. Област

8.3.3. Община

8.3.4. Населено място
(гр./с.)

8.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

8.3.6. Пощенски код

Адресът съвпада с
8.4.1. Държава
този по т. 8.3
(ако сте отбелязали с
„Х”, не попълвайте тази
точка)
8.4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

8.4.2. Област

8.4.3. Община

8.4.4. Населено място
(гр./с.)

8.4.6. Пощенски код

8.5.1. Телефон

8.5.2. E-mail

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация.

ЧАСТ ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА ДЪРЖАВНА ТАКСА ПО ЧЛ. 30, АЛ. 3 ОТ ЗХ
Вид хазартна игра
(отбележете с „Х” съответния вид)

1. Лотарийни игри ****

1
1.1. Традиционна
лотария и
разновидности
1.2. Томбола и
разновидности
1.3. Моментна
лотария и
разновидности
1.4. Тото и
разновидности
1.5. Лото и

№ и дата на
Дължима държавна
удостоверението за
такса върху
издаден лиценз за
Стойност на
стойността на
организиране на направените залози направените залози
хазартните игри*
(колона 3 х 15%)
2

1.1.1
1.1.2
1.1..*
1.2.1
1.2.2
1.2.. *
1.3.1
1.3.2
1.3…*
1.4.1
1.4.2
1.4…*
1.5.1

3

4

Стойност на
получените
такси и
комисиони
5

Дължима
Общ размер на
държавна такса
таксата по чл. 30,
върху стойността
ал. 3 от ЗХ
на получените
такси и комисиони
(колона 5 х 20%) (колона 4 + колона 6)
6

7

разновидности
1.6. Бинго и
разновидности
1.7. Кено и
разновидности
2. Игри със залагания
върху резултати от
спортни състезания и
надбягвания с коне и
кучета ****
3. Игри със залагания
върху случайни
събития и със
залагания, свързани с
познаване на факти ****

1.5.2
1.5…*
1.6.1
1.6.2
1.6…*
1.7.1
1.7.2
1.7…*
2.1
2.2
2…*
3.1
3.2
3…*

4. Турнири на игри с
игрални автомати в
игрална зала **

4.1

х

х

4.2

х

х

4…*

х

х

5. Турнири на игри,
5.1
организирани в игрално
казино***
5.2

х

х

х

х

5…*

х

х

6. Общ размер:

х

*
В случай че редовете не достигат, добавете допълнителни редове в същата форма.
**
Ред 4 се попълва при организиране на турнири на игри с игрални автомати в игралните зали, за които се събира такса или комисиона за участие
съгласно чл.64, ал.4 от ЗХ.
*** Ред 5 се попълва при организиране на турнири на игри в игрално казино, за които се събира такса или комисиона за участие съгласно чл.73 от ЗХ.
**** Когато при организирането на хазартните игри по редове 1, 2 и 3 участниците, освен залози, дължат и такси и/или комисиони за участие, се
попълват колони 5 и 6, като в тези случаи задължително се попълват и колони 3 и 4.

ЧАСТ ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРОМЕНЛИВАТА ЧАСТ ОТ ДЪЛЖИМАТА ДЪРЖАВНА

ТАКСА ПО ЧЛ. 30, АЛ. 4 ОТ ЗХ ЗА ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ

(отбележете с „Х” съответния вид)

№ и дата на
удостоверението
за издаден
лиценз за
организиране на
хазартните игри*

1

2

Вид хазартна игра

1. Лотарийни игри ***

1.1. Традиционна
лотария и
разновидности
1.2. Томбола
и разновидности

1.3. Моментна
лотария и
разновидности
1.4. Тото и
разновидности

1.5. Лото и
разновидности

1.6. Бинго и
разновидности

1.7. Кено и
разновидности

2. Игри със залагания
върху резултати от
спортни състезания и
надбягвания

1.1.1
1.1.2
1.1…*
1.2.1
1.2.2
1.2…
*
1.3.1
1.3.2
1.3…
*
1.4.1
1.4.2
1.4…
*
1.5.1
1.5.2
1.5…
*
1.6.1
1.6.2
1.6…
*
1.7.1
1.7.2
1.7…
*
2.1
2.2

Стойност на
получените
залози

3

Дължима
Разлика между
Дължима
държавна такса Общ размер
стойността на държавна такса
върху
на таксата
получените
върху разликата Стойност
стойността на
по
чл. 30,
Стойност на
залози и
между стойността
на
получените
ал. 4 от ЗХ
изплатените изплатените
на получените получените
такси и
печалби
печалби
залози и
такси и
комисиони
изплатените
комисиони
(колона 6 +
печалби
(колона 3 –
колона 8)
(колона 7 х
колона 4) **
(колона 5 х 20%)
20%)
4

5

6

7

8

9

с коне и кучета ***
3. Игри със залагания
върху случайни
събития и със
залагания, свързани с
познаване на факти ***

2…*
3.1
3.2
3…*

4. Игри с игрални
автомати ***

4.1
4.2
4…*

5. Игри в игрално
казино ***

5.1
5.2
5…*

6. Организиране на
турнири

6.1

х

х

х

х

6.2

х

х

х

х

6….

х

х

х

х

7. Общ размер:

х

* В случай че редовете не достигат, добавете допълнителни редове в същата форма.
** В случай че стойността в колона 5 е отрицателна, се вписва нула.
*** Когато при организирането на хазартните игри по редове 1, 2, 3, 4 и 5 участниците, освен залози, дължат и такси и/или комисиони за участие, се
попълват колони 7 и 8, като в тези случаи задължително се попълват и колони 3, 4 и 5.

ден

Дата

месец

година

Подпис на
представляващия:

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни, съобразно изискванията на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични
данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на
интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и
телефон: 0700 18 700.

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията
 Декларацията се подава от организаторите на хазартните игри, които дължат държавната такса по чл. 30,
ал. 3 от ЗХ и променливата част от държавната такса по чл. 30, ал. 4 от същия закон.
 В случаите на заличаване/прекратяване на лице по чл. 4 от ЗХ последният представляващ лицето ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, а в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 6 от същия закон
- упълномощеният представител, декларира удържаната от имуществото на лицето такса, чийто срок за внасяне
изтича след датата на заличаването/ прекратяването.
Срок за подаване на декларацията
 Отчетният период е календарен месец и започва от датата на получаване на Удостоверението за издаден
лиценз за организиране на хазартни игри.
 Декларацията се подава за всеки месец до 15-о число на следващия месец.
 В случаите на заличаване/прекратяване на лице по чл. 4 от ЗХ декларирането на таксата за периода, през
който е извършено заличаването/прекратяването, се извършва в 30-дневен срок от датата на
заличаването/прекратяването.
Място и начин на подаване

 Декларацията се подава в Националната агенция за приходите по електронен път (с квалифициран електронен

подпис).

