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УКАЗАНИЕ
ОТНОСНО: промени в 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

І. Промени в 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
Изменения и допълнения 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 са публикувани в ДВ бр. 5 от 17 януари
2012 г. Промените са в сила от 1 януари 2012 г. като във връзка с възложените на НОИ
дейности следва да се има предвид:
В чл. 3, ал. 1 от наредбата е създадена нова т. 5, съгласно, която декларация образец
№ 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция
за приходите: “от лицата по т. 1 само след издадени задължителни предписания от
контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава
след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за
осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни
само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.”
Съгласно новосъздадената т. 5 работодателите, осигурителите и техните клонове и
поделения (лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 от наредбата), могат да подават в компетентната ТД на
НАП декларация обр. № 1 след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася,
само след издадени задължителни предписания от контролните органи на НОИ по реда на
чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО. Не се издават на това основание задължителни предписания, ако
декларацията съдържа само данни за лица, чиито осигурителен стаж се зачита по реда на
чл. 9, ал. 3 от КСО; данни само за здравно осигуряване или данък по чл. 42 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
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Във връзка с новата т. 5 на чл. 3, ал. 1 е допълнена т. 1, на ал. 1, в чл. 6 от наредбата, с
която се уточнява че декларация обр. № 1 се подава само на електронен или хартиен носител
в случаите, в които е необходимо издаване на задължителни предписания от НОИ за
подаването й.
При издаването на задължителни предписания за подаване на декларация обр. № 1 за
минало време във всички случаи се извършва проверка за наличие на основание за
осигуряването на лицето, за което се отнася декларацията. При необходимост проверката се
извършва на място при осигурителя.
Данни за времето преди 2011 г. без да са издадени задължителни предписания от
органите на НОИ не се подават.
Задължителните предписания на основание чл. 3, ал. 1, т. 5 от наредбата се издават за
лицата, за които се подават данни със следните кодове за вид осигурено лице: 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 10, 11, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 71, 72, 82, 83, 93 и 95.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 5 от наредбата не отменя издаването на задължителни
предписания за подаване на Декларация обр. № 1, в случаите в които при извършване на
ревизия или проверка от контролните органи на НОИ е установено, че осигурителят или
самоосигуряващото се лице не са подали данни в сроковете по чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от
наредбата.
Когато при ревизия или проверка от органите по приходите на НАП се установи, че
декларация обр. № 1 за минало време не е подавана, задължителни предписания по реда на
чл. 3, ал. 1, т. 5 от наредбата не се издават. Подаването на декларациите в тези случаи се
извършва въз основа на фактите и обстоятелствата, установени от органите по приходите.
Не се издават задължителни предписания по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5 от наредбата в
случаите, в които декларация образец № 1 е била заличена и след това се подава отново с
коректни данни като основна. Подаване на нова основна декларация, след заличаване на
данни се извършва в следните случаи:
- когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една основна декларация
за едно лице и се налага да се извърши корекция, се подава първо една заличаваща
декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни;
- когато осигурителят е допуснал грешка при попълването на т. 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2)
от декларацията, се подава първо една заличаваща декларация, след което се подава отново
основна декларация с коректните данни.
II. Промени в указанията за попълване на декларация обр. № 1 “Данни за
осигуреното лице”
1. Във връзка с изчерпване на случаите, в които временната неработоспособност
поради общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална
болест е възникнала преди 01.01.2007 г. и е продължила и след тази дата, е заличен код за
вид осигурен 85 “за лица, получаващи обезщетение за временна неработоспособност поради
общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест след
прекратяване на осигуряването”.
Във връзка със заличаването на код за вид осигурен 85, същият е заличен и в следните
точки на декларацията:
в т. 2 от забележките след т. 16 “Дни в осигуряване – общо”;
в т. 16.7 “Отработени часове – общо” – изречение последно;
в т. 16.8 “Часове положен извънреден труд” – изречение последно;
второто изречение от забележката след т. 34 “Нетно възнаграждение” се
заличава.
2. В съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от КСО са направени изменения и
допълнения в т. 14 и 15 от декларацията. Допълнено е, че в т. 14 се попълва не само денят на
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възникването на правоотношението, но и денят на неговото възобновяване. Аналогично е
изменението в текста на т. 15, в която освен денят, в който осигуряването е прекратено се
попълва и денят, в който осигуряването на лицата се прекъсва без да е налице прекратяване
на правоотношението.
ІІІ. Относно издаване на задължителни предписания за заличаване на данни
1. Задължителни предписания на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО, за заличаване
на данни, подадени от самоосигуряващи се лица, се издават само при наличие на безспорни
доказателства, че същите не са извършвали трудова дейност, която е основание за
осигуряване. В случай, че това не може да се прецени се отправя искане към съответната
териториална дирекция на НАП за установяване на посочените обстоятелства
2. Когато при ревизия или проверка от органите по приходите на НАП, се установят
случаи на подадени декларации обр. № 1 за лица, за които не съществува основание за
осигуряване, и осигурителят не заличи данните до края на съответното производство,
органите по приходите могат да сигнализират териториалните поделения на НОИ с цел
прилагане на чл. 3, ал. 10 от 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.
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