получава лично, чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно
лице или от изрично посочено в заявлението
лице.
Какво да направя, ако загубя своя ПИК?
Незабавно трябва да уведомите НАП, за да
бъде прекратен достъпът до личните Ви данни чрез този код. Уведомяването става чрез
подаване на заявление в офис на НАП, като в
него се отбелязва „промяна на персоналния
идентификационен код” или чрез обаждане
на телефон 0700 18 700.

Мога ли веднага след получаване на
ПИК да ползвам електронните услуги на
НАП?
Преди това се изисква да въведете и потвърдите валиден електронен адрес за контакт.
Мога ли да променя номера на предоставения ми от НАП ПИК?
Да, можете да промените Вашия ПИК колкото пъти желаете, чрез подаване на заявление в офис на НАП или чрез меню „ПРОФИЛ“
в електронните услуги на НАП с ПИК.

Мога ли да предоставя издадения ми
ПИК на трето лице?
Ваше задължение е да пазите в тайна издадения Ви ПИК. НАП не носи отговорност
за правните последици от волеизявления,
извършени чрез ПИК, заради неправилно
съхранение или неправомерно ползване от
трети лица, или ако своевременно не сте ни
уведомили за изгубен или откраднат ПИК.
Как мога да активирам своя ПИК?
След като за първи път въведете своя ЕГН и
ПИК за вход в Портала за е-услуги на НАП, ще
получите автоматично съобщение на имейл
адреса, който сте посочили за кореспонденция в заявлението за получаване на ПИК. Информационното съобщение съдържа линк за
активация на персоналния код. След като потвърдите активацията, Вие ще получите достъп до електронните услуги на НАП с ПИК.

София, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 52
Информационен център на НАП тел.: 0700 18 700
e-mail: infocenter@nra.bg

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИК), издаван от
НАП?
ПИК е 12-цифров код, издаван безплатно
от НАП.
Какви са предимствата на ПИК от НАП?
• С персоналния идентификационен код,
издаван от НАП, получавате достъп до наймасовите е-услуги на Агенцията, без да е необходимо закупуването на електронен подпис;
• С ПИК, издаден от НАП, ползвате е-услуги
и на много други организации – НОИ, НЗОК,
Централен депозитар, Столична община и
още над 60 български общини. Броят на институциите, които ползват персоналния код
на НАП за електронните си услуги, непрекъснато се увеличава;
• Като ползвате ПИК на НАП, спестявате
време и нерви от чакане на опашки в офисите не само на НАП, но и на други институции;
• Получава се напълно безплатно във всеки офис на приходната администрация.
Кои електронни услуги на НАП са достъпни с ПИК?
• Справка за осигурителен доход;
• Справка за членство в пенсионен фонд и
месеците, за които има извършени преводи
от НАП към универсален и/ или професионален пенсионен фонд;
• Справка за актуално състояние на трудо-

вите договори;
• Подаване на искане за издаване на документи;
• Справка за задълженията с възможност
за извършване на плащане;
• Справка за извършените плащания, преведени по сметките на НАП и погасени задължения с тях;
• Справка за задълженията и плащанията;
• Актуално състояние на данните, декларирани с декларация обр.№1/обр.№5 по осигурител;
• Актуално състояние на данните, декларирани с декларация обр.№6/ заявление за
разпределение на осигурителните вноски;
• Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
• Подаване на декларация обр.1 „Данни за
осигуреното лице“;
• Подаване на декларация обр.6 „Данни за
дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица“;
• Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатени
доходи;
• Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и
чл.201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци;
• Справка за местни данъци и такси;
• Подаване на заявление за приоритетно
плащане на осигурителни вноски;
• Подаване на заявление за приоритетно
плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
• Справка за изплатени доходи /различни

от трудови/ на физически лица;
• Справка за история на осигуряването на
самоосигуряващите се лица и др.
Пълен списък на услугите можете да видите на www.nap.bg
Как да получа своя ПИК?
Получаването на ПИК става във всяка
структура на Агенцията, след подаване на заявлениe. Заявлението се подава лично, чрез
изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице.
Как се подава заявлението?
Заявлението може да се подаде във всяка
териториална структура на НАП.
Заявлението може да се подаде по следните начини:
• в салоните за обслужване;
• чрез лицензиран пощенски оператор.
В какъв срок ще получа своя ПИК?
В рамките на минути, необходими за обработка на заявлението Ви, когато е подадено
в салоните за обслужване.
В какъв вид получавам издадения ми
ПИК?
В запечатан плик, заедно с “Разрешение за
ползване на услугите на НАП с ПИК”.
Кой може да получи издадения ми
ПИК?
Персоналният идентификационен код се

