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Какво му трябва на човек, Какво му трябва на човек, 
когато реши да пътува за чужбина?когато реши да пътува за чужбина?
Здравейте, драги читатели. Както казват, времето тече и информацията се променя, но ние непрекъснато 

се опитваме да я актуализираме в нашата рубрика. И продължаваме с обединяващото ни мото „Инфор-

мация – как да преживея в чужбина и има ли нужда българинът от нея?“. Информация, конкретна, точна, 

важна за неговото законно и спокойно пребиваване в съответната страна, в случая ЧР.
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Ще започна с това, че 2019 е годи-
на със значителни промени в чешко-
то законодателство, засягащи пряко 
чешките граждани, респективно, за-
сягащи и българските граждани, жи-
веещи и работещи в Чехия. 

Внимание! Важно е да сте инфор-
мирани, за да действате законосъо-
бразно или да не бъдете подведени!

Като най-близко по хронология е 
подаването на Данъчните декла-
рации за 2018 г. за тези от Вас, кои-
то плащат данъци в ЧР. Последни-
ят ден за подаване на Декларация 
за данъка върху доходите за 2018 е 
1 април 2019 г. Този ден е и послед-
ният срок за заплащане на дължи-
мия данък в ЧР.

Подаването на Данъчни декла-
рации е възможно да се осъществи 
по класически начин, т.е. на харти-
ен носител в регистрите на данъч-
ните служби или по електронен 
път. Задължително електронно по-
даване трябва да направят всички 
данъкоплатци, които имат datovou 
schránku (така наречена пощенска 
кутия за данни).

За лицата, които нямат пощенска 
кутия за данни, данъчната админи-
страция се стреми да предложи мак-
симална информационна подкрепа 
и да подпомогне данъкоплатците, 
както и да ускори уреждането на да-
нъчните задължения. Тази година от-
ново има служители, които ще могат 
да проконтролират правилното по-
пълване на Декларациите или да по-
могнат със самото попълване. В по-
следните дни преди края на периода 
за подаване им, работното време на 
финансовите служби ще се удължи.

Ще се организират и изнесени 
местни работни места. От поне-
делник 25.3.2019 до петък 29.3.2019 
ще работят от 8:00 до 17:00 часа, а в 
последния ден на периода, т.е. в по-
неделник, 01.04.2019, ще работят от 
8:00 до 18:00 часа. Добре е да се поин-
тересувате къде ще има такива изне-
сени работни места, за да избегнете 
по-дългото чакане.

Ако данъчният субект или него-
вият представител имат достъп до 
пощенска кутия за данни или зако-
ново задължение да притежават та-
кава, същият (т.е. данъкоплатецът) 
трябва да подаде Данъчната деклара-
ция само по електронен път. За целта 
е необходимо Декларацията да бъде 
подписана с официален електронен 
подпис. Това означава, че данъкопла-
тецът или този, който подготвя до-
кумента, трябва да си осигурят елек-
тронен подпис.

Подробна информация относно 
подаването на Данъчни декларации, 
включително формуляри и инфор-
мация за тяхното попълване, ако все 
пак решите да се справяте с данъци-
те си сам, е достъпна на уебсайта на 
финансовата администрация: www.
fi nancnisprava.cz.

Работещите на трудов договор, 
които са получили доход само от тру-
дова дейност в Чешката република 
през 2018 г., но подават сами Данъч-
на декларация, могат да използват 
опростен двустранен формуляр за 
данък върху доходите за физически 
лица. Когато изпращате Данъчни де-
кларации за данък върху доходите на 
физическите лица, не пропускайте да 
отбележите правилния номер на бан-
ковата сметка, който е с префикс 721. 
Този префикс се отнася и за опросте-
ния двустранен формуляр за данък 

върху дохода за физически лица.
Към разнообразието от начини 

за подаване на Данъчни деклара-
ции, ще Ви информирам за още един 
начин, също по електронен път, но 
чрез системата за електронно по-
даване на документите на органи-
те на финансовата администрация 
или така наречените Заявления за 
финансов мениджмънт, които ще 
намерите на (www.daneelektronicky.
cz). В помощ на електронната фор-
ма на данъкоплатците се предоста-
вя цялата информация, необходима 
за попълване и подаване на Данъч-
ната декларация.

Какви други законодателни проме-
ни постепенно се реализират в ЧР 
през 2019 г.?

1. Правителството на Чехия 
увеличи пенсиите на всички, 
които имат право да получават 
пенсия за осигурителен стаж в 
чешката държава.

От 1 януари 2019 г. основният раз-
мер на всички пенсии се увеличава 
от сегашните 9% на 10% от средната 
заплата (за пенсии, отпуснати преди 
1.1.2019 г., увеличената основна сума 
ще бъде дължима от изплащането 
на пенсията през март 2019 г.). Уве-
личението се отнася и за т.нар. „час-
тични доходи“, които касаят и бъл-
гарските граждани, предоставени 
съгласно регламентите за координа-
ция на Европейския съюз или меж-
дународните договори за социална 
сигурност. За тези пенсии основната 
сума, изплатена в частична сума, се 
увеличава само с пропорцията от 570 
крони (съответстваща на съотноше-
нието на чешкия застрахователен пе-
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„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

риод към общото време). Процент-
ната база, която също съответства на 
съотношението, ще се увеличи с 3,4% 
от стойността му. Това увеличение се 
изплаща от януари 2019 г. Промяната 
касае и бившите български студенти, 
които са се обучавали в Чехослова-
кия и имат право да получат частич-
на пенсия на основание студентския 
осигурителен стаж. Те могат да по-
лучат такава, само ако имат и реален 
трудов осигурителен стаж, не по-
малко от една година.

2. Промяна в плащането на да-
нък върху недвижимите имоти – 
новите собственици вече ще по-
дават Данъчна декларация още 
през месец януари.

Данъчната декларация за данък 
върху недвижимите имоти се дължи 
от всеки, който е придобил нов имот 
през 2018 г. Това касае покупка, по-
дарък или наследствен имот, придо-
бит през изминалата година, който 
променя значително параметрите на 
имота (които сте признали и облага-
ли в миналото). Ако промяната е зна-
чителна, тогава Вие сте в категорията 
на лица, подаващи Данъчна деклара-
ция върху недвижим имот. 

Добре е да знаем какво включват 
тези „параметри на имота“. Тук вли-
зат по-големи ремонти, разширения, 
реконструкции, промени в недвижи-
мите имоти или в характера на даден 
парцел: например, променили сте ста-
тута на парцела за строителство от зе-
меделска земя. Ако сте закупили или 
получили повече имоти, всички ще ги 
запишете в една Данъчна декларация 
(ако се намират в един регион). А ако 
тези имоти са в различни региони, 
трябва да подадете повече Данъчни 
декларации (земя в 3 региона = Да-
нъчни декларации в 3 региона). 

3. Авансовите плащания за со-
циално осигуряване ще бъдат 
по-високи.

Минималните аванси за социал-
ни осигуровки се изчисляват на ба-
зата на данните, публикувани всяка 
година от Министерството на труда 
и социалните въпроси. За 2019 г. ще 
се заплаща минимално 2 208 крони. 

 От 1 януари 2019 г. сумата на до-
пустимия доход за трудова дейност, 
която не се облага, се увеличава от 2 
500 крони на 3 000 крони. При над-
вишаване на тази сума, лицето кое-
то я получава, от гледна точка на 
здравното осигуряване, е служител, 
действащ въз основа на DPP. Рабо-
тодателят трябва да регистрира своя 
служител в здравното осигуряване 
и да заплати осигуровката. От друга 
страна, човек, който работи на DPP 
за повече от 2500 крони, но по-малко 
от 3000 крони, престава да бъде счи-
тан за служител и от 1 януари 2019 г. 
не му се плаща осигуровка. 

На вашето внимание! Ако лице-
то няма доход от трудова заетост за 
цял календарен месец, е освободено 
от данъци, но е длъжно да заплати 
здравно осигуряване според закона. 
От 01.01.2019 вместо предходните 1 
647 крони, плащането за януари ще 
бъде в размер на 1 803 крони. Дати-
те за плащане не се променят, т.е. от 
първия ден на календарния месец, за 
който се плаща до 8-о число на след-
ващия месец. Работодателите плащат 
осигуровки за служителите си от 
1-ви до 20-ти ден на следващия ка-
лендарен месец.

Добре е да сме информирани! 

4. Увеличава се и размерът на 
осигуровките, които плаща 
държавата за „нейните“ застра-
ховани лица.

От 1 януари 2019 г. тази сума е 
1018 крони (вместо 969 крони през 
миналата). Чешката държава е платец 
на осигуровката на повече от полови-
ната от всички осигурени лица – за 
VZP средно миналата година е в раз-
мер на 57%. 

Заплащане на осигуровка (со-
циална или здравна) от държавата 
имат право: деца на издръжка, пен-
сионери, лица, ползващи отпуск по 
майчинство, бащинство или роди-
телски отпуск, безработни или дру-
ги социални случаи. Когато става 
въпрос за категорията „застрахо-
ван от държавата“ заинтересовано-
то лице не е длъжно да отговаря на 
изисквания за доход, но трябва да 
отговаря на изискванията на кате-
горията. Например за категорията 
безработен – за да му бъде заплаща-
на осигуровка от държавата, лицето 
трябва да е регистрирано в Бюрото 
по труда. Право на регистриране по-
лучавате след като за Вас са плащани 
социални и здравни осигуровки ми-
нимум 12 поредни месеца.

Търсете информация в спи-
сание „Роден глас“ или на www.
infocentrumbg.com, ще Ви бъдем 
полезни. Пишете ни за темите, 
които Ви интересуват и ние ще 
осигурим най-актуалната законова 
информация.

Източници:
www.penize.cz/socialni-pojiste-

ni/401636-socialni-pojisteni-2019-no-
va-pravidla-placeni-minimalni-zaloha-
-vyssi-o-dve-stovky

www.fi nancnisprava.cz.
www.daneelektronicky.cz
Přehled o výjezdech do obcí. 
(информация за изнесените места 

за подаване на данъчни декларации).◆

Четете информацията на 
www.infocentrumbg.com,

тя ще Ви бъде полезна


