
 
 

 

Образец 2003 

Декларация  
по чл. 21, ал. 8 от ЗДДФЛ  

за ползване на данъчно облекчение  
за деца  

 
Образецът се подава заедно с годишната данъчна 

декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (образец 2001 или 2001а) 
или се представя пред работодателя 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЕГН/ЛНЧ или служебен номер  от 
регистъра на НАП 

Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора) 
 

           

Година 

2007 

1 
Декларирам, че за данъчната 2007 г. съм местно лице на България и към 31 декември 2007 г. или към 
датата на подаване на декларацията (ако декларацията се подава пред работодател) съм родител 
(настойник, попечител, член на семейство на роднини или близки, приемен родител).  

2 

Децата, за които ще ползвам данъчно облекчение, към 31 декември 2007 г. или към датата на подаване на 
декларацията (ако декларацията се подава пред работодател): 
•  не са навършили пълнолетие или навършват пълнолетие през 2007 г.; 
• са местни физически лица и български граждани или чужденци, на които е предоставено убежище или 
статут на бежанец; 
•  не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца. 

Данни за децата, включително родените или навършили пълнолетие през 2007 г., и данни за другия 
родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки) 

3.1 качество на 
декларатора >> 

 родител     приемен родител    
 член на семейство на роднини или близки      
 настойник  или попечител 

3.2 ЕГН/ЛНЧ на детето 
           

3.3 собствено име, презиме и фамилно име на детето  
 

3.4 българско гражданство на детето >>  

3.5 собствено име, презиме и фамилно име на другия родител 
 

3.6 ЕГН/ЛНЧ на другия родител 
           

3. 

3.7 забележка 
4.1 качество на 
декларатора >> 

 родител     приемен родител    
 член на семейство на роднини или близки      
 настойник  или попечител 

4.2 ЕГН/ЛНЧ на детето 
           

4.3 собствено име, презиме и фамилно име на детето  4.4 българско гражданство на детето >>  
 

4.5 собствено име, презиме и фамилно име на другия родител 
 
 

4.6 ЕГН/ЛНЧ на другия родител 
           

4 

4.7 забележка 
5.1 качество на 
декларатора >> 

 родител     приемен родител    
 член на семейство на роднини или близки      
 настойник  или попечител 

5.2 ЕГН/ЛНЧ на детето 
           

5.3 собствено име, презиме и фамилно име на детето  
 

 5.4 българско гражданство на детето >>  
 

5.5 собствено име, презиме и фамилно име на другия родител 
 

5.6 ЕГН/ЛНЧ на другия родител 
           

5 

5.7 забележка 

Ако имате повече от три деца, ненавършили пълнолетие, приложете списък с допълнителни редове. 

6.  Към настоящата декларация прилагам декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини 
или близки), че за 2007 г. същият няма да ползва данъчното облекчение >>      Брой декларации:  ………….. 

7.  Попълва се само в случаите на развод    >> имам предоставени родителски права       да      не 
ден месец година Дата 

        
 Подпис на  

декларатора 
 
 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 

Попълва се само ако декларацията се представя пред 
работодателя 

Наименование на работодателя 
 
ЕИК по БУЛСТАТ 

Входящ № и дата 

 
/име и фамилия/ 

 
Длъжностно лице,  
приело декларацията  

/подпис/ 

Попълва се от приходната администрация, ако 
декларацията се подава в НАП 

Териториална дирекция на НАП  
 
Входящ № и дата 
 

 
/име и фамилия/ 

 
 
Длъжностно лице,  
приело 
декларацията 
 

 
 

/подпис/ 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки) 

1 
1.1 собствено име, презиме и фамилно име на декларатора (другия родител) 
 
 

1.2 ЕГН/ЛНЧ 
           

2 
Декларирам, че в качеството ми на:  
 

 родител  приемен родител    член на семейство на роднини или близки на: 

3 
3.1 собствено име, презиме и фамилно име на детето  
 
 

  3.2 ЕГН/ЛНЧ на детето 
           

4 
4.1 собствено име, презиме и фамилно име на детето    4.2 ЕГН/ЛНЧ на детето 

           

5 
5.1 собствено име, презиме и фамилно име на детето 
 
 

  5.2 ЕГН/ЛНЧ на детето 
           

за данъчната 2007 г. няма да ползвам данъчно облекчение за деца. 

Ако имате повече от три деца, приложете списък с допълнителни редове, съдържащ данните на децата. 

ден месец година Дата 
        

Подпис на 
декларатора 

 
 
 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
 

У К А З А Н И Я: 
Кой подава декларацията 

Декларацията се подава от местни физически лица, 
включително еднолични търговци, които имат право да ползват 
данъчно облекчение за деца за доходи, придобити през 2007 г. 
Това може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната 
година е: 

• родител, който не е лишен от родителски права – при 
условие, че детето не е настанено извън семейството и не е 
учредено попечителство или настойничество; или 

• настойник или попечител – в случаите на 
настойничество или попечителство; или 

• член на семейство на роднини или близки – в 
случаите, когато  детето е настанено за срок не по-кратък от 6 
месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за 
закрила на детето; или 

• приемен родител – в случаите на дългосрочно 
настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по 
смисъла на Закона за закрила на детето. 
Конкретното качество на декларатора (родител, приемен 

родител, настойник, попечител или член на семейство на 
роднини или близки) се отбелязва на предвиденото за това 
място на редове 3.1, 4.1 и 5.1 от декларацията. 

 
Какви са условията за ползване на данъчното  

облекчение за деца 
Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са 

налице следните условия: 
• към 31 декември на данъчната година детето е местно 

физическо лице и е български гражданин или чужденец, на 
когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда 
на Закона за убежището и бежанците; 

• детето не е навършило пълнолетие; 
• към 31 декември на данъчната година детето не е 

настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в 
специализирана институция за деца. 
Данъчното облекчение се ползва и ако през 2007 г. детето 

е родено или е навършило пълнолетие. 
Данните за децата (ЕГН или ЛНЧ и трите имена) се 

попълват на предвиденото за целта място в редове 3.2 и 3.3; 
4.2 и 4.3; 5.2 и 5.3.  
Когато детето е български гражданин – това се отбелязва 

на съответното място в редове 3.4; 4.4 и 5.4. 
Данъчното облекчение се ползва при условие, че се 

представи декларация от другия родител, съответно от 
другия приемен родител или член на семейство на роднини 
или близки, че няма да ползва намалението за 2007 г.   
Това обстоятелство се отбелязва на ред 6 от декларацията. 

По преценка може да се попълни образецът на декларация от 
другия родител (приемен родител, член на семейство на 
роднини или близки) или декларация/и със същото съдържание 
на отделен лист. Броят на приложените декларации също се 
посочва на ред 6 от декларацията за ползване на данъчно 
облекчение за деца.  

Изключения: 
1. Декларация от другия родител (приемен родител, член 

на семейство на роднини или близки) не се представя, когато 

другият родител, съответно другият приемен родител, член на 
семейство на роднини или близки: 

• не е местно лице за 2007 г.; 
• е неизвестен, починал или е лишен от родителски 

права, или не му е предоставено упражняването на 
родителските права в случаите на развод. 

Горните обстоятелства се отразяват като забележка на 
редове 3.7, 4.7 и 5.7. В тези случаи не се попълват данните за 
другия родител на редове 3.5, 3.6; 4.5, 4.6 и 5.5, 5.6. 

Когато данъчното облекчение се ползва от родител на 
когото е предоставено упражняването на родителските 
права при развод, деклараторът отбелязва „да” на ред 7 от 
декларацията и не представя декларация от другия 
родител. 

2. Данъчното облекчение може да се ползва и от 
родител, на когото не е предоставено упражняването на 
родителските права в случаите на развод, когато за него са 
налице останалите условия за ползване на данъчното 
облекчение за деца. В този случай е необходимо да се 
представи писмена декларация от другия родител и се 
отбелязва „не” на ред 7 от декларацията за ползване на 
данъчното облекчение за деца.  

 
Какъв е размерът на данъчното облекчение за деца 

Данъчното облекчение за деца се ползва от правоимащите 
лица, като сумата на годишните данъчни основи се 
намалява със: 

• 420 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете; 
• 840 лева – при две ненавършили пълнолетие деца; 
• 1260 лева – при три и повече ненавършили 

пълнолетие деца. 
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата 

от годишните данъчни основи! 
 

Какъв е редът за ползване на данъчното облекчение  
Данъчното облекчение може да се ползва, както следва: 
1. От лицата, които имат доходи от трудови 

правоотношения - чрез работодателя по основно трудово 
правоотношение при определянето на годишния данък за 
този вид доходи. В тези случаи декларацията за ползване на 
данъчното облекчение за деца се представя пред 
работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2007 г., 
като чрез нея се удостоверява наличието на условията за 
ползване на облекчението към датата на подаването й; 

2.  С подаване на годишната данъчна декларация по  
чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на 
НАП – в срок до 30 април 2008 г. В тези случаи декларацията 
за ползване на данъчно облекчение за деца се прилага към 
годишната данъчна декларация. 

 
Когато данъчното облекчение за деца е ползвано чрез 

работодателя, но физическото лице е задължено да подаде 
годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея 
трябва да се приложи и декларацията за ползване на 
данъчно облекчение за деца.  


