
 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

 

ОКд273, версия В                                                                                    3„Ограничено ползване“                                                                 Стр. 1 от 3 
 

Вх. №.............../…….............г. 
ДО 
ТД/ОФИС……………………........... 

 
ИСКАНЕ 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МЕСТНО ЛИЦЕ 
 
 

ЧАСТ І 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(име/наименование на задълженото лице на кирилица) 

..………………………………………………………………………………………………………………….. 
(име/наименование на задълженото лице на латиница) 

(Името на физическото лице (ФЛ) се изписва на кирилица и на латиница в съответствие с 
документа за самоличност на ФЛ. Наименованието на юридическото лице се изписва на кирилица 
и на латиница в съответствие със заявеното в Търговския регистър изписване на латиница (ако има 
такова). Когато липсва такова заявяване се посочва как да бъде изписано наименованието на 
латиница в издадения документ. В останалите случаи наименованието се транслитерира съгласно 
Закона за транслитерацията). 

Идентификационен номер на ФЛ1           
Идентификационен номер на ЮЛ/ЕТ2              

Адрес по чл. 8 от 
ДОПК ............................................................................................................. 

Адрес за 
кореспонденция ............................................................................................................. 

Представлявано от ……………......................................................................................... 
(трите имена на представителя/пълномощника) 

Телефон за връзка ...................................................................................................................... 
(попълва се задължително-код и телефонен номер) 

 
Моля да ми бъде издадено, съответно заверено, удостоверение за 

българско местно лице, което следва да послужи в ……………….………………* 
(име на съответната държава) 

 
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. 
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* Когато между Република България и посочената държава е налице Спогодба 
за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) и лицето отговаря на 
критериите за „местно лице“, предвидени в българското законодателство и 
конкретната СИДДО, на лицето се издава удостоверение за „местно лице“ по 
смисъла на СИДДО. 

Когато лицето отговаря на критериите за „местно лице“ съгласно вътрешното 
законодателство, но не отговаря на критериите за „местно лице“, предвидени в 
конкретната СИДДО или не е налице сключена СИДДО с посочената държава, на 
лицето се издава удостоверение за „местно лице“ по смисъла на вътрешното 
законодателство.  

Година, за която следва да послужи удостоверението:………………………… 
                                    (посочете съответната година) 
Необходими са ………….. брой/я оригинали.  

Прилагам попълнен формуляр на удостоверение за местно лице на 
съответната чуждестранна данъчна администрация (Отбележете с Х). 

Желая да получа удостоверението за местно лице по пощата на посочения 
от мен адрес за кореспонденция в страната (Отбележете с Х). 

 
………………………       X…………………… 

(дата)         (име, подпис) 
ЧАСТ ІІ 

 
(задължително се попълва, когато се иска издаване на удостоверение за местно физическо  лице, 
включително едноличен търговец ( ЕТ) 

Данни, имащи значение за определянето на физическото лице като местно 
лице за Република България: 

 
Гражданин съм на ………………….……………..………. 

  (посочете съответната/ите държава/и) 
 

Пребивавал/а съм извън Република България, както следва: 
1. През ……година, от ……..……… до …….….….., общо …….дни, в ………… 

                   (дата и месец) (дата и месец)(общ брой на дните) (държава) 
2. През ……година, от ……..……… до …….….….., общо …….дни, в ………… 

                   (дата и месец) (дата и месец)(общ брой на дните) (държава) 
3. През ……година, от ……..……… до …….….….., общо …….дни, в ………… 

                   (дата и месец) (дата и месец)(общ брой на дните) (държава) 
 

 (Посочва се информация за годината, за която се иска издаване на удостоверение, и за 
предходната година. В случай, че е необходимо да бъдат посочени повече данни, моля представете 
отделна справка). 
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 През останалото време съм живял/а в Република България. 
 

Таблицата се попълва задължително: (отбележете вярното с Х)        Да       Не 
Семейството ми (съпруг/а, дете/деца до 18 годишна възраст) живее 
в РБългария 
Разполагам с постоянно жилище в РБългария* 
Разполагам с постоянно жилище в чужбина* 
Притежавам недвижимо имущество в РБългария 
Притежавам недвижимо имущество в чужбина 
Осъществявам трудова/професионална/стопанска дейност в 
РБългария 
Осъществявам трудова/професионална/стопанска дейност в 
чужбина 
През годината, за която е нужно удостоверението, съм трайно 
установен/а в РБългария 
Изпратен/а съм в чужбина от българската държава или български 
работодател 

 
* Постоянно жилище е това, което е на разположение на лицето и то го ползва като 

свой дом, без значение основанието, на което се ползва (собствено, наето, на друг член от 
семейството и др.). 

 

………………………       X …………………… 
(дата)         (име и подпис) 
 
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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Отчет за доходите 2018
Квалифицирани чужди 
граждани данъкоплатци
ЕС / ЕИП Формa

На този списък попълватед оходие, които нe са 
обложени в Холандия. Вие имате нужда от този отчет на 
доходите ако направите донесение (заявите) като 
квалифициран чужд гражданин задължен да бъде 
обложен. 
За квалифицираните чужденци задължени да бъдат 
обложени са валидни следните условия:
–  Вие живеете в една страна членка на ЕС, в 

Лихтенстаин, Норвегия, Исландия, Швейцария в 
Бонейра, Синт Еустатиус или Саба.

–  Вашите доходи са минимално до 90% обложени в 
Холандия.

–  Вие можете да предоставите отчет на доходите от 
данъчната администрация на държаватаот която 
идвате.

Повече информация за този отчет за доходите, 
както и последиците от квалифициранo чуждо данъчно 
облагане може да се прочетете в обясненията.

Попълни и изпрати
Попълни формуляра и го дай за подпис на Данълната 
служба в страната от която си. Изпрати след това 
формуляра на: Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577, 6401 DB Heerlen

Внимание!
Само ако формуляра има оригиналния печат от 
Данъчната служба на страната от която идвате се взема 
формуляра за разглеждане. Значи Вие не можете да 
изпратите копие!

 Защо този формуляр?

1 Данъчната година, за която се отнася декларацията

За коя данъчна година се  
отнася тази декларация 

2 Вашите данни

2а Първите букви на личното  
име и фамилно име
Единен граждански номер  
Данъчен номер               дата на раждане

Регистрациионен номер в  
стряната от която идвате

Адрес (улица, номер)

Пощенски код и място

Държава от която идвате

3 Подпис

Място

Дата 

Подпис 
Подпишете се в Рамките 
на квадрата

 
          2 0 1 8

 

                 –  – 

 
 

 

          

 

 

          –  – 
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4 Прходи, които не са обложени в Холандия

4а Доходи от бизнес

4б Заплата и обезщетения по болес

4в Бакшиш и други доходи

4г АОW , пенсии и други обезщетения

4д Eднократна сума рента

4е Освободения доход като служител на  
международна организация

4ж Освободена пенсия от ЕС

4з Доходи от друга работа

4и Приходи от предоставяне на активи (имущество)

4й Партньор за издръжки и обратно изкупуване на  
плащания за тяx

4к Периодични плащания и плащания за обратно  
изкупуване от него

4л Други доходи

4м Събери от:4а до 4л

4н Приспадане на пътни при обществен транспорт

4п Извади: 4м минус 4н. Общо бокс 1.

4р Възползване от съществен интерес

4с Полученото от Вас от спестявания и инвестиции. Прочетете разяснението  
към въпрос 4с.

4т Събери 4п плюс 4р плюс 4с. Общо доходи, които не са обложени в Холандия

5 Декларация на чуждестранните данъчни служби

Дайте тази декларация да се подпише от данъчните служби на страната от която идвате

Име и адрес на Данъчната  
служба в чужбина

С това се потвърждава, че:
1  Споменатото данъчнозъдлжено лице в 2018 година в нашата държава бе резидент (живя в нашата държава).
2  Попълнените данни за доход не са в противоречие с данните които до този момент са известни при нас.

Място

Дата                   Печат

Подпис 
Подпишете се в Рамките 
на квадрата

Отчет за доходите 2018
Квалифицирани чужди граждани данъкоплатци

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €

                 €
                

                       €

 €
 

 €

 €

 €
 

 €

 
  
 
 

 

          –  – 

  
 
 
          

+

–

+
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 Why this form?

Use this form to declare your income that is not taxed in the 
Netherlands. You will need this personal income statement if you 
file a return as an eligible foreign taxpayer. Eligible foreign taxpayers 
are subject to the following conditions:
–  You live in an EU country, in Liechtenstein, Norway, Iceland, 

Switzerland, on Bonaire, Sint Eustacious or Saba.
–  At least 90% of your income is taxed in the Netherlands.
–  You are able to submit an income statement of the tax authorities 

in your country of residence.

More information about this personal income statement and the 
consequences of the qualifying non-resident taxpayer obligation 
can be found in the explanatory notes.

Complete and return the form
Complete the form and have it signed by the tax authorities of 
your country of residence. Send the form to: 

Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen 
The Netherlands

Please note!
We can only process the form if it has the original stamp of the 
tax authorities in your country of residence. You cannot, therefore, 
send copy!

Personal income 
statement 2018
Eligible foreign taxpayer
EU/EER-form

1 Tax year to which the statement applies

To which tax year does this 
statement apply?      2 0 1 8

2 Your details

2a Initials and name 

Citizen service number (BSN)     Date of birth  –  – 

Registration No. of country of 
residence 

Home address 
(street, house number) 

Postcode and town/city     

Country of residence 

3 Signature

Place 

Date         –  – 

Signature 
Write inside the box.  
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Enter your citizen service number (BSN) here

4 Income not taxed in the Netherlands

4a Income from business activities         €

4b Salary and sickness benefits          €

4c Gratuities and other income          €

4d Old-age pension, pension and other benefits      €

4e Lump sum payments from annuities        €

4f Exempted income as an employee of an international 
organisation             €

4g Exempted pension of the EU         €

4h Results from other work           €

4i Results from making possessions available      €

4j Partner maintenance and lump sums thereof     €

4k Periodic benefits and lump sums thereof       €

4l Other income             €
                

4m Add up: 4a to 4l                   €

4n Public transport commuting allowance                 €
 

4p Deduct: 4m minus 4n. Total box 1                   €

4q Income from a substantial interest €

4r Your income from savings and investments. Read the explanation to question 4r.  €
                          

4s Add up: 4p plus 4q plus 4r. Total income not taxed in the Netherlands €

5 Statement of foreign tax authority

Have this statement signed by the tax authorities of your country of residence.

Name and address of foreign  
tax authority  
 
 

It is hereby confirmed that:
1 the taxpayer named above was residing in our state in the year 2018;
2 the income details on the completed form do not contradict the details known to us so far.

Place 

Date         –  –  Stamp

Signature 
Write inside the box.  
 
          

+

–

+

Personal income statement 2018
Eligible foreign taxpayer
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