
  

Идентификационен номер 

на ЮЛ/ЕТ2

Дата на 

попълване
Подпис:

Попълва се служебно

Дата Подпис:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

НА САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ

Идентификационен 

номер на ФЛ1

Име, презиме и фамилия на лицето...............................................................................................................................................................................................................

Град/село

Улица

Блок

№

Община

АпартаментЕтажВход

Постоянен адрес на лицето

Област

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Упражнявам дейност като: ..................................................................................................................................................................................................................

Пощенски

код

Заявявам, че ще се осигурявам за:

* за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и 
професионална болест и безработица

от дата

гд гд мм гг

* инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт 

Упражнявам дейността от дата

гд гд мм гг

Прекъсвам дейността от дата

гд гд мм гг гд гд мм гг

Възобновявам дейността от дата

Декларирам:

гд гд мм гг

Прекратявам дейността от дата

Пенсионер съм и желая да се осигурявам  за:

Град/село

Улица

Блок

№

Община

АпартаментЕтажВход

Адрес за кореспонденция на лицето

Област

Пощенски
код

Телефон Електронен адрес

* инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт 

* за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и 

професионална болест и безработица
гд гд мм гг

от дата

1В клетките за „Идентификационен номер на ФЛ“ се попълва номерът на ФЛ (физическо лице) като например, но не само: ЕГН, ЛНЧ, ЛН и Служебен номер от регистъра на НАП.
2В клетките за „Идентификационен номер ЮЛ/ЕТ“ се попълва номерът на ЮЛ/ЕТ (юридическо лице или приравнено на него по силата на нормативен акт/едноличен търговец) като например, но не само: ЕИК

по БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ и Служебен номер от регистъра на НАП.

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 й 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.
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