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Ако разпечатвате нашия комплект документи от ел. поща или интернет 

страница, молим да ги разпечатате едностранно. 
 

Длъжни сме да Ви информиране, че съвестното попълване на формуляра ще ни 
позволи бързо да попълним чуждестранната данъчна декларация, а добавянето на 

всички възможни данъчни облекчения може значително да увеличи сумата за връщане 
на Вашия данък, както и да спомогне да  получите Здравна застраховка Zorgtoeslag

Отговорете на всеки въпрос във формуляра 
за заявка 
 

Обозначете с „Не е приложимо” или 
зачеркнете въпросите, които не са 
приложими във Вашия случай 
 

Попълнете формуляра четливо  

 

Не забравяйте да подготвите и приложите 
съответните документи – съгласно 
инструкциите на последната страница 

 

Подпишете се на обозначените с  места 

A 
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A ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА/ APPLICATION FORM 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ ХОЛАНДИЯ / INCOME TAX FROM NETHERLANDS 
ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА С ЛАТИНСКИ БУКВИ / FILL OUT THE FORM BY LATIN LANGUAGE 

 
 
ЛИЧНИ ДАННИ: 
PERSONAL DATA: 
 
 

Име и фамилия 
First and last name 

 Данъчна година  
Tax year 

 

Номер SOFI/BSN 
SOFI/BSN Number 

 

Телефон  
Contact number 

 E-mail  

Адрес за кореспонденция 
Correspondence address 

 

Месечен доход в 
Нидерландия (евро) 
Enter income per month you earn in Netherlands 
(Euro) 

 

 
 

ТРУДОВА ИСТОРИЯ В ХОЛАНДИЯ (ден/месец/година): 
EMPLOYMENT HISTORY IN NETHERLANDS (day/month/year):  
 
 

Име и адрес на 
работодател 

Name and address of employer 

Дата на 
започване на 

работа 
Start of employment 

 

Дата на 
приключване 

на работа 
End of employment 

 

Професия 
Occupation 

 

Имате ли данъчна карта 
Jaaropgaaf? 

Do you have Jaaropgaaf? 
 

    
 ДА YES  НЕ NO 

    
 ДА YES  НЕ NO 

    
 ДА YES  НЕ NO 

    
 ДА YES  НЕ NO 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ (впишете или зачеркнете съответния отговор): 
ADDITIONAL QUESTIONS(write or mark correct answer): 
 
 

 
Получавали ли сте доходи в България 
през годината, за която се отнася 
заявлението?Ако Да, посочете 
брутния размер на дохода. 
 
Did you have income from Bulgaria In the year of settlement? 
If YES, enter gross income. 
 

 ДА YES  

 НЕ NO 

 
Получавали ли сте доходи извън България и 
Холандия през годината, за която се отнася 
заявлението? Ако ДА, посочете държавата и 
брутния доход. Приложете съответните  
документи.  
 
Did you have income outside Bulgaria and Netherlands In the year of 
settlement? 
If YES enter gross income and name of country. 

 

 ДА YES  

 НЕ NO 

Подавали ли сте декларация за 2021 година 
в данъчна служба? 
 
Did you send declaration to TO for 2021? 

 ДА YES  НЕ NO 

2021 
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A ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА/ APPLICATION FORM 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ ХОЛАНДИЯ / INCOME TAX FROM NETHERLANDS 
ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА С ЛАТИНСКИ БУКВИ / FILL OUT THE FORM BY LATIN LANGUAGE 

 

Работили ли сте в следните държави през 
последните 5 години? (Did you work In last 5 years in one 
of the following countries?): 

Въведете годината (Year)                                               
  

 

 Великобритания (UK) ………………………… 

Германия (DE) ……………………………………… 

Белгия (BEL)           ……………………………………… 

Холандия (NL)) ……………………………………… 

Австрия (AT) ............................................... 

 
 
Дали сте подавали данъчна 
декларация по това време? (Did you 
settle?) 

 
 

 ДА    НЕ 

 ДА    НЕ 

 ДА    НЕ 

 ДА    НЕ 

 ДА    НЕ 

  

 
 

 
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ(моля, отбележете съответното поле): 
MARITAL STATUS (Mark correct answer): 
 

 
Неженен/ неомъжена 
Single 

 
Женен/ омъжена  
Married 

Дата на 
гражданския брак  
Date of marriage 

 

 
Разведен/ разведена  
Divorced Дата на развода 

Date of divorce 
 

 
Вдовец/вдовица 
Widowed Дата на овдовяване 

Date of widowhood 
 

 
 
ДАННИ НА СЪПРУГ/А: 
SPOUSE DATA: 

 
 

 
ДЕЦА: 
CHILDREN: 

 

Име и фамилия  
First and last name 

 

Номер SOFI/BSN  
SOFI / BSN Number 

 

Съпругът получил ли е доходи през годината, за която се 
отнася заявлението? Ако ДА, посочете държава и сума, 
както и валута, в която е получен доходът. 
Did your spouse have income In the year of settlement? 
If YES enter Gross income and name of country 

 ДА  YES 

 

 НЕ  NO 

Семейството ви живее ли в 
България- съпруг/а и деца 
до 18 годишна възсраст?  
(Do you have children under 18 years of age?) 

 

  ДА  YES           НЕ  NO 

Име и фамилия  
First and last name 

 Дата на 
раждане  
Date of birth 

 

Име и фамилия  
First and last name 

 Дата на 
раждане  
Date of birth 

 

Самотен родител ли сте? 
Are you a single parent?   ДА   YES   НЕ  NO 
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A ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА/ APPLICATION FORM 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ ХОЛАНДИЯ / INCOME TAX FROM NETHERLANDS 
ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА С ЛАТИНСКИ БУКВИ / FILL OUT THE FORM BY LATIN LANGUAGE 

 
 

Данни за банкова сметка (за предпочитане е българска банкова сметка)  : 

 

Номер на сметка лв (IBAN)    
Account number (IBAN) 

                          

Име на банката 

name of the bank 
 

Титуляр на сметката 
Account owner 
 

 

 

 
СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: 
 
Съгласен/а съм данните ми да бъдат обработвани с цел реализирането на връщане на данък и за маркетингови цели. 

 
 

              
                        Дата и подпис 
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ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА ZORGTOESLAG 2021 година  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B 

Моля, попълнете необходимите данни и 

се подпишете на мястото с  
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Изпълнител: Евро-такс.бг               Дата и подпис на Възложител 

B ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ/ CONTRACT 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА / ZORGTOESLAG 

Сключен на ……………………………….. между …………………………., живущ(а) на адрес: гр. …………………………. ул. ………………………………………….. наричан(а) по-долу в договора  „Възложител", и „ЕВРО-ТАКС.БГ” 
ЕООД, ЕИК 205547032, със седалище и адрес на управление: 1202 София, бул. „Кн. Мария Луиза” 102, Автогара Сердика - ОФИС № 113-116, представлявано от управителя Рената Мажена Кочуба-Ганчев лично и в 
качеството и на пълномощник на управителя Марта Данко, наричано по-долу в договора „Изпълнител”. 

    §1 
Изпълнителят се задължава да:  
1. Окомплектова необходимите документи и удостоверения, предоставени от Възложителя с цел 

възстановяване на здравна застраховка Zorgtoeslag през 2021 година.  
2. Подаде заявление за възстановяване на здравна застраховка Zorgtoeslag заедно с необходимата 

документация в съответната местна служба в чужбина.  
3. Получи от името на Възложителя издаденото от съответната местна служба в чужбина решение. 

    §2 
1. Изпълнителят не предоставя финансови и данъчни консултации, свързани с връщане на 
здравна застраховка Zorgtoeslag и не предоставя услуги в сферата на данъчните консултации, а 
само извършва предварително калкулиране на задълженията на Възложителя за данък върху 
доходите/надбавки.  
2. Въз основата на пълномощно, дадено му от Възложителя, Изпълнителят попълва съответните 
заявления за възстановяване на надплатен данък, подава ги в съответната местна служба в 
чужбина, води кореспонденция, получава решение.  
3. Изпълнителят може да открие временна банкова сметка за реализация на възложеното. 
Сметката е без такси.  
4. След реализирането на възложеното, Изпълнителят не извършва в съответната служба 
модификации към въведените на основание на настоящия договор и/или на дадено от 
Възложителя пълномощно промени. 

 
     §3 

1. За момент на изпълнение на услугата от страна на Изпълнителя се приема датата на подаване от 
Изпълнителя на съответното заявление ведно с необходимата документация в съответната 
местна служба в чужбина.  
2. Възложителят се съгласява паричните суми от данъчната служба в чужбина да постъпят по 
сметка на Изпълнителя, който се задължава да уведоми Възложителя за получаването на 
паричните суми от данъчната служба в чужбина и да му преведе в 7-дневен срок по посочената от 
него сметка получената сума след като приспадане от нея дължимото му възнаграждение по този 
договор.  
3. Ако страните договорят сумата да бъде получена по сметка на Възложителя или по някаква 
друга причина сумата постъпи директно по сметка на Възложителя, Възложителят се задължава 
да уведоми Изпълнителя за получаването на парични суми от данъчната служба в чужбина по 
посочената от него сметка или след като получи чек за изпълнение в българска банка в 7-дневен 
срок от датата на получаване. За тази цел Възложителят се задължава да предостави заедно с 
горната информация копие от чека или от банково извлечение, потвърждаваща превода с ясна 
дата и сума.  
4. Тъй като подаването на заявление е равнозначно на изпълнение на договора от страна на 
Изпълнителя, който във връзка с това има право на договорно възнаграждение, Възложителят 
може да издаде съответния счетоводен документ, който представлява основание за изплащане в 
негова полза на дължимото възнаграждение. В случай на забава от страна на Възложителя при 
изпълнението на горното задължение, Възложителят ще заплати на Изпълнителя законова лихва 
за забава върху дължимата брутна сума на възнаграждението за всеки ден забава на 
изпълнението на горното задължение.  
5. Ако Възложителят не предостави всички данни, които са необходими за целта, или премълчи 
важна информация, Изпълнителят има право да се откаже от договора и/или да изготви нова 
оферта за Възложителя.  
6. Ако чуждестранната данъчна служба преведе по банковата сметка на Изпълнителя средства, 
които са дължими на Възложителя и/или други негови клиенти за данъчни години, различни от 
възложените в настоящия договор, или дължими за друго, напр. за здравни осигуровки, надбавки 
и т.н., Възложителят се съгласява Изпълнителят безплатно да прехвърли тези средства по 
предварително посочена сметка на Възложителя.  
7. Ако Изпълнителят отправи към Възложителя запитване относно правото на данъчни 
облекчения и приспадания, а Възложителят не отговори в срок от 90 дни от датата на отправяне на 
запитването, Изпълнителят има право да изпрати заявление до службата въз основата на 
предоставената информация, приемайки, че Възложителят няма намерение да ползва облекчения. 

  
     §4 
 

 Възложителят се задължава:  
1. Да предоставя на Изпълнителя всяка информация, свързана с Възложителя и с предмета на 
договора.  
2. Да направи превод за собствена сметка при заклет преводач на посочените от Изпълнителя или 
от компетентните данъчни служби документи, които са необходими за връщанията.  
3. Незабавно, не по-късно от 7 дни от поканата, да предостави на Изпълнителя копия от всички 
документи, които получи от чуждестранната данъчна служба по този въпрос.  
4. Да отговаря на запитванията на Изпълнителя в сроковете, които са необходими за правилното 
протичане на процедурата по връщане на здравната застраховка и изпълнение на договора, във 
всеки случай не по-късно от крайния срок от 10 работни дни от подаване на запитването.  
5. Възложителят декларира, че всички подадени към Изпълнителя данни са верни и позволяват да 
се изготви коректна годишна декларация/заявление в страната на облагане. Възложителят носи 
цялата отговорност в случай на несъответствие на информацията с фактическата обстановка и 
свързаните с това последствия.  
6. Да не сключва договор с предмет, идентичен с този на настоящия договор с трети лица по време 
на действие на този договор и декларира, че няма сключен такъв с други лица към датата на 
сключване на настоящия договор. 

 
       §5 

Изпълнителят може да преупълномощи трето лице да изпълнява някои или всички негови 
задължения по настоящия договор. Изпълнителят отговаря пред Възложителя за действията на 
третото лице като за свои собствени действия. 
 
                                                                                     §6 
1. За изпълнението на договорните дейности Изпълнителят има право на възнаграждение 
(комисиона), която e 16,5 % нето (с думи: шестнадесет процента и половина) от общата сума на 
плащането, призната на Възложителя от компетентната чуждестранна служба с решение или друг 
акт, за искания период, посочен в заявлението за възстановяване и изплащане (наричано по-долу 
„Възнаграждение”). Към Възнаграждението ще се добави ДДС съгласно общоприложимото 
законодателство.  
2. Нетното възнаграждение след отчитане на отстъпките не може да бъде по-ниско от 
равностойността на 69 EURO изчислена в ЛЕВА. Сумата на възнаграждението се увеличава с 
актуалната ставка на ДДС.  
3. Ако при последното разплащане с чуждестранната служба сумата на възстановения надплатен 
данък е по-малка от 120 EURO, тогава минималното възнаграждение, упоменато в §6 ал. 2, 
получавана от Изпълнителя от възстановяването, което е предмет на договора, се намалява до 50 
EURO нето. Сумата на възнаграждението се увеличава с актуалната ставка на ДДС.  
4. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя дължимото възнаграждение в срок до 7 
дни от получаването на ДДС фактура, проформа фактура или покана за плащане за стойността на 
възнаграждението, дължимо на Изпълнителя, издадена след получаване на информация от страна 
на Изпълнителя за възстановяване на здравна застраховка Zorgtoeslag (това се отнася за 
случаите, когато парите постъпват от чуждестранната служба директно по банковата сметка на 
Възложителя или чекът бъде получен от Възложителя). За изчисляването на дължимото 
възнаграждение се прилага средният курс на БНБ (Българска Народна Банка) от датата на 
издаване на ДДС фактурата, проформа фактурата или поканата за плащане.  
5. В случай на просрочване на плащането на дължимото на Изпълнителя възнаграждение, 
Възложителят се задължава да заплати в полза на Изпълнителя лихва за забава върху брутната 
сума на възнаграждението за всеки ден забава.  
6. При осъществяване на плащане в полза на Възложителя на получено от Изпълнителя 
възстановяване на здравна застраховка Zorgtoeslag, плащането се извършва в ЛЕВА, а сумата на 
възстановената здравна застраховка Zorgtoeslag и възнаграждението на Изпълнителя, изразени в 
чуждестранни валути, ще бъдат изчислени по покупния валутен курс (за индивидуални клиенти), 
обявен от банка УниКредит Булбанк АД в деня на осчетоводяване на конвертирането на валутата 
по банковата сметка на Изпълнителя.  
7. Разходите за валутен превод се поемат от Възложителя (при превод в EURO таксата за превод 
SEPA се начислява от банката на Изпълнителя). За други валути таксата за валутен превод се 
начислява от банката на Изпълнителя.  

8. Размерът на вземаното от Изпълнителя възнаграждение не се влияе от задълженията на 
Възложителя, които ще бъдат покрити от чуждестранните данъчни органи или от чуждестранните 
осигурителни органи от дължимото на Възложителя връщане на здравна застраховка Zorgtoeslag.  
9. Ако Възложителят е кандидатствал преди това за връщане на здравна застраховка Zorgtoeslag и е 
получил такова, но въпреки това се е обърнал към Изпълнителя и е подписал договор за същото 
плащане, Изпълнителят ще изиска от Възложителя да покрие разходите за процедурата пред 
службата в размера на минималното възнаграждение, посочена в §6 ал.2.  
10. Получаването на данъчна карта, необходима за подаване на заявление в чуждестранната служба, 
от Изпълнителя от името на Възложителя, е включено в цената на услугата.  
11. Изпълнителят има право на възнаграждение, изчислено съгласно посочените в §6 ал. 1 – 5 
принципи, премълчаване на важна информация или по други причини по вина на Възложителя, 
чуждестранната служба разпореди връщане от Възложителя на неоснователно получено връщане на 
здравна застраховка Zorgtoeslag. Възложителят е запознат и приема, че в случай, че чуждестранната 
служба разпореди връщане от Възложителя на неоснователно изплащане на здравна застраховка 
Zorgtoeslag, Изпълнителят няма да върне на Възложителя полученото възнаграждение, упомената в 
първото изречение на тази алинея, нито трябва да издаде коригиращ документ за това.  
 
 
                                                                                  §7 
Изпълнителят не отговаря за следните обстоятелства, които не са настъпили по негова вина. 
a) за ненавременното разглеждане на заявления от страна на компетентните чуждестранни служби, 
b) за съдържанието на решенията, издадени от чуждестранните служби, 
c) други обстоятелства, възникнали по вина на Възложителя. 

 
 
§8 

Възложителят се съгласява Изпълнителят да издаде ДДС фактура, проформа фактура или покана за 
плащане, която може да се изпраща и по електронен път и не е необходим подпис на получател, за да се 
дължи плащане по същата. 

 
§9 

1. Настоящият договор се прекратява:  
1.1. при взаимно съгласие на страните, изразено писмено;  
1.2. едностранно от Изпълнителя със 7-дневно писмено предизвестие, в случай че:  
1.2.1. Възложителят не предостави на Изпълнителя всички документи и необходимата за реализирането 
на договора информация в 7-дневен срок от поканата да направи това.  
1.2.2. Възложителят предостави на Изпълнителя невярна или неистинска информация и/или документи за 
реализирането на договора.  
1.3. едностранно от Възложителя със 7-дневно писмено предизвестие, ако въпреки, че Възложителят е 
предоставил всички документи и данни, необходими за изпълнението на договора, Изпълнителят не 
пристъпи към реализацията му в срок от 30 дни от получаването им.  
1.4. със 7-дневно писмено предизвестие от всяка една от страните, когато след сключването на договора 
се окаже, че потенциалната стойност на данъка не е достатъчна, за да се покрие минималното 
възнаграждение, посочена в § 6 ал. 3 от договора.  
2. В случай на разтрогване, предизвестие за прекратяване, отказ от Договора от някоя от Страните поради 
различни от посочените в § 10 ал. 1 причини, Изпълнителят има право на възнаграждение за извършените 
от него дейности до датата на прекратяване на настоящия Договор.  
3. В случай на разтрогване, отказ или предизвестие за прекратяване от Договора от някоя от Страните, 
Изпълнителят има право на възнаграждението, посочено в § 6 от договора, ако в следствие на 
заявлението за възстановяване на здравна застраховка Zorgtoeslag, изготвено и подадено от 
Изпълнителя до датата на разтрогване, отказ или предизвестие за прекратяване на Договора 
чуждестранната служба е издала решение или друг акт, с който потвърждава връщане на Възложителя на 
здравна застраховка Zorgtoeslag за посочения в заявлението срок. Спрямо плащането на 
Възнаграждението и възстановяването на разходите, понесени от Изпълнителя до датата на 
разтрогването, предизвестието за прекратяване, отказ от Договора, се прилагат съответно разпоредбите 
на § 6 ал. 1 и следващи от Договора. 

§10 
1. Ако сключването на настоящия договор се е случило от разстояние или извън офиса на фирмата, по 
смисъла на Закона за защита на потребителите (Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005г., в сила от 10.06.2006г., с 
последващи изменения допълнения). Клиентът има право да се откаже от договора в срок от 14 дни от 
датата на сключването му. 
2. Правото на отказ, упоменато в предходната ал. 1, не се прилага, ако Изпълнителят е извършил напълно 
услугата с изричното съгласие на Възложителя в представения по-долу текст. Такова съгласие Клиентът 
може да изрази и като постави отметка в долното квадратче. 
  - Изразявам желание да се пристъпи към реализация на услугата преди изтичането на срока за отказ от 
договора. Запознат съм и приемам обстоятелството, че с деклариране на настоящото желание губя право 
на отказ от договора в случай, че Изпълнителят реализира изцяло услугата по договора преди изтичането 
на срока за отказ от него.  
3.  При несъгласие за пристъпване към реализация на услугата преди изтичането на срока, в който може 
да бъде упражнено правото на отказ, Изпълнителят ще пристъпи към реализиране на услугата не преди да 
е изтекъл срокът за отказ от договора. 

 
§11 

1. Договорът се сключва на български език и под юрисдикцията на българското законодателство. Този 
избор обаче не лишава потребителя от защитата, която му осигуряват разпоредбите, които не могат да 
бъдат изключени с договор, по силата на законодателството на държавата по обичайно 
местопребиваване на потребителя, а търговецът насочва дейността си към тази държава и договорът 
влиза в рамките на тази дейност. 
2. Всички рекламации относно изпълнението на настоящия договор се изпращат в писмена форма на 
адреса на Изпълнителя, който е посочен в договора. Рекламациите се разглеждат в 30-дневен срок от 
датата на получаване.  
3. Всички договорни спорове ще се разглеждат от компетентния съд на територията на Република 
България. 

 
§12 

1. Възможността за търсене на неустойки/обезщетения на Страната остава в сила и след прекратяване на 
договора, както и след отказ от него. Неустойките /обезщетенията може да се претендират независимо 
една от друга, както и като кумулирани. 
2. Всички изменения и допълнения на настоящия договор, както и декларации за прекратяването му или за 
отказ от него, изискват писмена форма, в противен случай ще бъдат считани за невалидни.  
3. Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.  

 
§13 

Клауза за личните данни на Възложителя: 
С подписването на настоящия договор Възложителят се съгласява неговите личните данни, които  са 
били предоставени при сключването и по време на изпълнението на горния договор, да бъдат 
обработвани от „ЕВРО-ТАКС.БГ” ЕООД, ЕИК 205547032, 1202 София, бул. „Кн. Мария Луиза” 102, Автогара 
Сердика - ОФИС № 113-116, като Администратор на данни, в съответствие с разпоредбите на Закона за 
защита на личните данни. Съгласява се също така личните му данни да бъдат обработвани в посочения 
по-горе обхват от лица, които си сътрудничат с Администратора във връзка и с цел изпълнението на 
настоящия договор, вкл. за предоставянето на тези данни на съответните банки и служби, които ще 
разглеждат въпроса на Възложителя в областта на данъчно-осигурителните услуги. Възложителят се 
съгласява личните му данни по документ за самоличност, сканирано копие от който е изпратил във 
връзка с договора, в т.ч. биометричните данни в документа, по-специално снимка,  да бъдат обработвани 
от Администратора и упоменатите по-горе субекти и служби за горните цели, в обема, в който такова 
обработване е необходимо за изпълнение на договора, по-специално за идентификация на Възложителя 
като лице, което има право на подпомагане. 
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B ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ/ CONTRACT 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА / ZORGTOESLAG 

 

Сключен на ……………………………….. между …………………………., живущ(а) на адрес: гр. …………………………. ул. ………………………………………….. наричан(а) по-долу в договора  „Възложител", и „ЕВРО-ТАКС.БГ” 
ЕООД, ЕИК 205547032, със седалище и адрес на управление: 1202 София, бул. „Кн. Мария Луиза” 102, Автогара Сердика - ОФИС № 113-116, представлявано от управителя Рената Мажена Кочуба-Ганчев лично и в 
качеството и на пълномощник на управителя Марта Данко, наричано по-долу в договора „Изпълнител”. 

    §1 
Изпълнителят се задължава да:  
1. Окомплектова необходимите документи и удостоверения, предоставени от Възложителя с цел 

възстановяване на здравна застраховка Zorgtoeslag през 2021 година.  
2. Подаде заявление за възстановяване на здравна застраховка Zorgtoeslag заедно с необходимата 

документация в съответната местна служба в чужбина.  
3. Получи от името на Възложителя издаденото от съответната местна служба в чужбина решение. 

    §2 
1. Изпълнителят не предоставя финансови и данъчни консултации, свързани с връщане на 
здравна застраховка Zorgtoeslag и не предоставя услуги в сферата на данъчните консултации, а 
само извършва предварително калкулиране на задълженията на Възложителя за данък върху 
доходите/надбавки.  
2. Въз основата на пълномощно, дадено му от Възложителя, Изпълнителят попълва съответните 
заявления за възстановяване на надплатен данък, подава ги в съответната местна служба в 
чужбина, води кореспонденция, получава решение.  
3. Изпълнителят може да открие временна банкова сметка за реализация на възложеното. 
Сметката е без такси.  
4. След реализирането на възложеното, Изпълнителят не извършва в съответната служба 
модификации към въведените на основание на настоящия договор и/или на дадено от 
Възложителя пълномощно промени. 

 
     §3 

1. За момент на изпълнение на услугата от страна на Изпълнителя се приема датата на подаване от 
Изпълнителя на съответното заявление ведно с необходимата документация в съответната 
местна служба в чужбина.  
2. Възложителят се съгласява паричните суми от данъчната служба в чужбина да постъпят по 
сметка на Изпълнителя, който се задължава да уведоми Възложителя за получаването на 
паричните суми от данъчната служба в чужбина и да му преведе в 7-дневен срок по посочената от 
него сметка получената сума след като приспадане от нея дължимото му възнаграждение по този 
договор.  
3. Ако страните договорят сумата да бъде получена по сметка на Възложителя или по някаква 
друга причина сумата постъпи директно по сметка на Възложителя, Възложителят се задължава 
да уведоми Изпълнителя за получаването на парични суми от данъчната служба в чужбина по 
посочената от него сметка или след като получи чек за изпълнение в българска банка в 7-дневен 
срок от датата на получаване. За тази цел Възложителят се задължава да предостави заедно с 
горната информация копие от чека или от банково извлечение, потвърждаваща превода с ясна 
дата и сума.  
4. Тъй като подаването на заявление е равнозначно на изпълнение на договора от страна на 
Изпълнителя, който във връзка с това има право на договорно възнаграждение, Възложителят 
може да издаде съответния счетоводен документ, който представлява основание за изплащане в 
негова полза на дължимото възнаграждение. В случай на забава от страна на Възложителя при 
изпълнението на горното задължение, Възложителят ще заплати на Изпълнителя законова лихва 
за забава върху дължимата брутна сума на възнаграждението за всеки ден забава на 
изпълнението на горното задължение.  
5. Ако Възложителят не предостави всички данни, които са необходими за целта, или премълчи 
важна информация, Изпълнителят има право да се откаже от договора и/или да изготви нова 
оферта за Възложителя.  
6. Ако чуждестранната данъчна служба преведе по банковата сметка на Изпълнителя средства, 
които са дължими на Възложителя и/или други негови клиенти за данъчни години, различни от 
възложените в настоящия договор, или дължими за друго, напр. за здравни осигуровки, надбавки 
и т.н., Възложителят се съгласява Изпълнителят безплатно да прехвърли тези средства по 
предварително посочена сметка на Възложителя.  
7. Ако Изпълнителят отправи към Възложителя запитване относно правото на данъчни 
облекчения и приспадания, а Възложителят не отговори в срок от 90 дни от датата на отправяне на 
запитването, Изпълнителят има право да изпрати заявление до службата въз основата на 
предоставената информация, приемайки, че Възложителят няма намерение да ползва облекчения. 

  
     §4 
 

 Възложителят се задължава:  
1. Да предоставя на Изпълнителя всяка информация, свързана с Възложителя и с предмета на 
договора.  
2. Да направи превод за собствена сметка при заклет преводач на посочените от Изпълнителя или 
от компетентните данъчни служби документи, които са необходими за връщанията.  
3. Незабавно, не по-късно от 7 дни от поканата, да предостави на Изпълнителя копия от всички 
документи, които получи от чуждестранната данъчна служба по този въпрос.  
4. Да отговаря на запитванията на Изпълнителя в сроковете, които са необходими за правилното 
протичане на процедурата по връщане на здравната застраховка и изпълнение на договора, във 
всеки случай не по-късно от крайния срок от 10 работни дни от подаване на запитването.  
5. Възложителят декларира, че всички подадени към Изпълнителя данни са верни и позволяват да 
се изготви коректна годишна декларация/заявление в страната на облагане. Възложителят носи 
цялата отговорност в случай на несъответствие на информацията с фактическата обстановка и 
свързаните с това последствия.  
6. Да не сключва договор с предмет, идентичен с този на настоящия договор с трети лица по време 
на действие на този договор и декларира, че няма сключен такъв с други лица към датата на 
сключване на настоящия договор. 

 
       §5 

Изпълнителят може да преупълномощи трето лице да изпълнява някои или всички негови 
задължения по настоящия договор. Изпълнителят отговаря пред Възложителя за действията на 
третото лице като за свои собствени действия. 
 
                                                                                     §6 
1. За изпълнението на договорните дейности Изпълнителят има право на възнаграждение 
(комисиона), която e 16,5 % нето (с думи: шестнадесет процента и половина) от общата сума на 
плащането, призната на Възложителя от компетентната чуждестранна служба с решение или друг 
акт, за искания период, посочен в заявлението за възстановяване и изплащане (наричано по-долу 
„Възнаграждение”). Към Възнаграждението ще се добави ДДС съгласно общоприложимото 
законодателство.  
2. Нетното възнаграждение след отчитане на отстъпките не може да бъде по-ниско от 
равностойността на 69 EURO изчислена в ЛЕВА. Сумата на възнаграждението се увеличава с 
актуалната ставка на ДДС.  
3. Ако при последното разплащане с чуждестранната служба сумата на възстановения надплатен 
данък е по-малка от 120 EURO, тогава минималното възнаграждение, упоменато в §6 ал. 2, 
получавана от Изпълнителя от възстановяването, което е предмет на договора, се намалява до 50 
EURO нето. Сумата на възнаграждението се увеличава с актуалната ставка на ДДС.  
4. Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя дължимото възнаграждение в срок до 7 
дни от получаването на ДДС фактура, проформа фактура или покана за плащане за стойността на 
възнаграждението, дължимо на Изпълнителя, издадена след получаване на информация от страна 
на Изпълнителя за възстановяване на здравна застраховка Zorgtoeslag (това се отнася за 
случаите, когато парите постъпват от чуждестранната служба директно по банковата сметка на 
Възложителя или чекът бъде получен от Възложителя). За изчисляването на дължимото 
възнаграждение се прилага средният курс на БНБ (Българска Народна Банка) от датата на 
издаване на ДДС фактурата, проформа фактурата или поканата за плащане.  
5. В случай на просрочване на плащането на дължимото на Изпълнителя възнаграждение, 
Възложителят се задължава да заплати в полза на Изпълнителя лихва за забава върху брутната 
сума на възнаграждението за всеки ден забава.  
6. При осъществяване на плащане в полза на Възложителя на получено от Изпълнителя 
възстановяване на здравна застраховка Zorgtoeslag, плащането се извършва в ЛЕВА, а сумата на 
възстановената здравна застраховка Zorgtoeslag и възнаграждението на Изпълнителя, изразени в 
чуждестранни валути, ще бъдат изчислени по покупния валутен курс (за индивидуални клиенти), 
обявен от банка УниКредит Булбанк АД в деня на осчетоводяване на конвертирането на валутата 
по банковата сметка на Изпълнителя.  
7. Разходите за валутен превод се поемат от Възложителя (при превод в EURO таксата за превод 
SEPA се начислява от банката на Изпълнителя). За други валути таксата за валутен превод се 
начислява от банката на Изпълнителя.  

8. Размерът на вземаното от Изпълнителя възнаграждение не се влияе от задълженията на 
Възложителя, които ще бъдат покрити от чуждестранните данъчни органи или от чуждестранните 
осигурителни органи от дължимото на Възложителя връщане на здравна застраховка Zorgtoeslag.  
9. Ако Възложителят е кандидатствал преди това за връщане на здравна застраховка Zorgtoeslag и е 
получил такова, но въпреки това се е обърнал към Изпълнителя и е подписал договор за същото 
плащане, Изпълнителят ще изиска от Възложителя да покрие разходите за процедурата пред 
службата в размера на минималното възнаграждение, посочена в §6 ал.2.  
10. Получаването на данъчна карта, необходима за подаване на заявление в чуждестранната служба, 
от Изпълнителя от името на Възложителя, е включено в цената на услугата.  
11. Изпълнителят има право на възнаграждение, изчислено съгласно посочените в §6 ал. 1 – 5 
принципи, премълчаване на важна информация или по други причини по вина на Възложителя, 
чуждестранната служба разпореди връщане от Възложителя на неоснователно получено връщане на 
здравна застраховка Zorgtoeslag. Възложителят е запознат и приема, че в случай, че чуждестранната 
служба разпореди връщане от Възложителя на неоснователно изплащане на здравна застраховка 
Zorgtoeslag, Изпълнителят няма да върне на Възложителя полученото възнаграждение, упомената в 
първото изречение на тази алинея, нито трябва да издаде коригиращ документ за това.  
 
 
                                                                                  §7 
Изпълнителят не отговаря за следните обстоятелства, които не са настъпили по негова вина. 
a) за ненавременното разглеждане на заявления от страна на компетентните чуждестранни служби, 
b) за съдържанието на решенията, издадени от чуждестранните служби, 
c) други обстоятелства, възникнали по вина на Възложителя. 

 
 
§8 

Възложителят се съгласява Изпълнителят да издаде ДДС фактура, проформа фактура или покана за 
плащане, която може да се изпраща и по електронен път и не е необходим подпис на получател, за да се 
дължи плащане по същата. 

 
§9 

1. Настоящият договор се прекратява:  
1.1. при взаимно съгласие на страните, изразено писмено;  
1.2. едностранно от Изпълнителя със 7-дневно писмено предизвестие, в случай че:  
1.2.1. Възложителят не предостави на Изпълнителя всички документи и необходимата за реализирането 
на договора информация в 7-дневен срок от поканата да направи това.  
1.2.2. Възложителят предостави на Изпълнителя невярна или неистинска информация и/или документи за 
реализирането на договора.  
1.3. едностранно от Възложителя със 7-дневно писмено предизвестие, ако въпреки, че Възложителят е 
предоставил всички документи и данни, необходими за изпълнението на договора, Изпълнителят не 
пристъпи към реализацията му в срок от 30 дни от получаването им.  
1.4. със 7-дневно писмено предизвестие от всяка една от страните, когато след сключването на договора 
се окаже, че потенциалната стойност на данъка не е достатъчна, за да се покрие минималното 
възнаграждение, посочена в § 6 ал. 3 от договора.  
2. В случай на разтрогване, предизвестие за прекратяване, отказ от Договора от някоя от Страните поради 
различни от посочените в § 10 ал. 1 причини, Изпълнителят има право на възнаграждение за извършените 
от него дейности до датата на прекратяване на настоящия Договор.  
3. В случай на разтрогване, отказ или предизвестие за прекратяване от Договора от някоя от Страните, 
Изпълнителят има право на възнаграждението, посочено в § 6 от договора, ако в следствие на 
заявлението за възстановяване на здравна застраховка Zorgtoeslag, изготвено и подадено от 
Изпълнителя до датата на разтрогване, отказ или предизвестие за прекратяване на Договора 
чуждестранната служба е издала решение или друг акт, с който потвърждава връщане на Възложителя на 
здравна застраховка Zorgtoeslag за посочения в заявлението срок. Спрямо плащането на 
Възнаграждението и възстановяването на разходите, понесени от Изпълнителя до датата на 
разтрогването, предизвестието за прекратяване, отказ от Договора, се прилагат съответно разпоредбите 
на § 6 ал. 1 и следващи от Договора. 

§10 
1. Ако сключването на настоящия договор се е случило от разстояние или извън офиса на фирмата, по 
смисъла на Закона за защита на потребителите (Обн., ДВ, бр. 99 от 9.12.2005г., в сила от 10.06.2006г., с 
последващи изменения допълнения). Клиентът има право да се откаже от договора в срок от 14 дни от 
датата на сключването му. 
2. Правото на отказ, упоменато в предходната ал. 1, не се прилага, ако Изпълнителят е извършил напълно 
услугата с изричното съгласие на Възложителя в представения по-долу текст. Такова съгласие Клиентът 
може да изрази и като постави отметка в долното квадратче. 
  - Изразявам желание да се пристъпи към реализация на услугата преди изтичането на срока за отказ от 
договора. Запознат съм и приемам обстоятелството, че с деклариране на настоящото желание губя право 
на отказ от договора в случай, че Изпълнителят реализира изцяло услугата по договора преди изтичането 
на срока за отказ от него.  
3.  При несъгласие за пристъпване към реализация на услугата преди изтичането на срока, в който може 
да бъде упражнено правото на отказ, Изпълнителят ще пристъпи към реализиране на услугата не преди да 
е изтекъл срокът за отказ от договора. 

 
§11 

1. Договорът се сключва на български език и под юрисдикцията на българското законодателство. Този 
избор обаче не лишава потребителя от защитата, която му осигуряват разпоредбите, които не могат да 
бъдат изключени с договор, по силата на законодателството на държавата по обичайно 
местопребиваване на потребителя, а търговецът насочва дейността си към тази държава и договорът 
влиза в рамките на тази дейност. 
2. Всички рекламации относно изпълнението на настоящия договор се изпращат в писмена форма на 
адреса на Изпълнителя, който е посочен в договора. Рекламациите се разглеждат в 30-дневен срок от 
датата на получаване.  
3. Всички договорни спорове ще се разглеждат от компетентния съд на територията на Република 
България. 

 
§12 

1. Възможността за търсене на неустойки/обезщетения на Страната остава в сила и след прекратяване на 
договора, както и след отказ от него. Неустойките /обезщетенията може да се претендират независимо 
една от друга, както и като кумулирани. 
2. Всички изменения и допълнения на настоящия договор, както и декларации за прекратяването му или за 
отказ от него, изискват писмена форма, в противен случай ще бъдат считани за невалидни.  
3. Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.  

 
§13 

Клауза за личните данни на Възложителя: 
С подписването на настоящия договор Възложителят се съгласява неговите личните 
данни, които  са били предоставени при сключването и по време на изпълнението на 
горния договор, да бъдат обработвани от „ЕВРО-ТАКС.БГ” ЕООД, ЕИК 205547032, 1202 
София, бул. „Кн. Мария Луиза” 102, Автогара Сердика - ОФИС № 113-116, като 
Администратор на данни, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на 
личните данни. Съгласява се също така личните му данни да бъдат обработвани в 
посочения по-горе обхват от лица, които си сътрудничат с Администратора във 
връзка и с цел изпълнението на настоящия договор, вкл. за предоставянето на тези 
данни на съответните банки и служби, които ще разглеждат въпроса на Възложителя 
в областта на данъчно-осигурителните услуги. Възложителят се съгласява личните 
му данни по документ за самоличност, сканирано копие от който е изпратил във 
връзка с договора, в т.ч. биометричните данни в документа, по-специално снимка,  да 
бъдат обработвани от Администратора и упоменатите по-горе субекти и служби за 
горните цели, в обема, в който такова обработване е необходимо за изпълнение на 
договора, по-специално за идентификация на Възложителя като лице, което има 
право на подпомагане.  

ZG 2021 FM 
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B 
Клаузи относно обработването на  данни 
С настоящото Възложителят дава доброволно съгласие за*: 

1. Обработване на данни от „ЕВРО-ТАКС.БГ” ЕООД за целите на директния маркетинг на собствени продукти и 
услуги, както и за информиране относно дейността на фирмата, вкл. под формата на newsletter, изпращан по 
електронна поща, вкл. чрез крайни телекомуникационни устройства. 

 
 
 

                                                                                   
 

 

 

2. Да получава от „ЕВРО-ТАКС.БГ” ЕООД и дружествата от капиталовата група, от която е част „ЕВРО-ТАКС.БГ” 
ЕООД, търговска информация, като същата му бъде предоставяна на посочените от него адресни данни, вкл. 
чрез крайни телекомуникационни устройства. 

 
 

 

 

   

 

3. Данните му да бъдат предоставяни на друг субект, който предлага услуги, насочени към лицата, работещи в 
чужбина. 
 

 

 

 
 

 
 

* Възложителят е запознат, че съгласията му за посочения по-горе обем на обработване на данни, могат да бъдат 
оттеглени по всяко време, като оттеглянето на съгласие не нарушава законосъобразността на обработването, което е 
извършено въз основата на съгласие преди същото да бъде оттеглено. 
     
Съгласно Закона за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002г., в сила от 1.01.2002г., с последващи 
изменения допълнения) Възложителят е уведомен, че данните ще се съхраняват и обработват въз основата на 
изразено от него доброволно съгласие, в централата на Администратора или на субекта, който обработва данни по 
негова поръка, във връзка с изпълнение на разпоредбите на настоящия договор и с цел изпълнението на същия, за 
срока на действие на договора, сключен с Изпълнителя, но не по-дълго от края на периода, в който Изпълнителят е 
задължен да съхранява данните за нуждите на документирането на данъчните задължения и осигурителните въпроси, 
свързани с договора, в светлината на действащите разпоредби, а така също за правото му на достъп до данните и на 
коригиране на същите, правото да възрази срещу обработването на личните му данни, както и за това, че в бъдеще 
може да упражни правото си да иска изтриване, пренасяне или ограничаване на обработването на данните съгласно 
разпоредбите на Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., както и за това, че 
предоставянето на данни е доброволно, като непредоставянето на тези данни или несъгласието за обработването им в 
обема по т. 1) от настоящата клауза ще доведе до невъзможност договорът да бъде реализиран в негова полза. 
Възложителят е запознат, че Изпълнителят и субектите, които обработват данни по негова поръка, не носят (и няма да 
носят) никаква отговорност за предоставяне на невярна или заблуждаваща информация от страна на Възложителя. 
Възложителят разбира, че на основание чл.313, чл. 308 и чл. 316  от Наказателния кодекс (Обн., ДВ, бр. 26 от 
2.04.1968г., в сила от 1.05.1968г. с последващи изменения допълнения) може да бъде подведен под наказателна 
отговорност за деклариране на неистина, преправяне на документ и използване на същия като истински, предоставяне 
на заблуждаващи или неверни данни, деклариране на неистина от него

 
Дата и подпис на Възложителя 

 
Дата и подпис на Възложителя 

 
Дата и подпис на Възложителя 
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ОФИЦИАЛНИ ФОРМУЛЯРИ  
ЗА ПОДПИС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпишете се на обозначените с  места  
 

 ПЪЛНОМОЩНО (DE MACHTIGING) – пълномощно за 
ангажиране с Вашия случай в качеството на пълномощник и 
представител пред Холандска данъчна служба 

Моля, подпишете се на X. Не попълвайте чуждоезичните 
формуляри, тъй като за да се улесни работата на данъчната 

служба, ние въвеждаме данните. 
 

 

C1 
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Необходими ДОКУМЕНТИ/ DOCUMENTS 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ ХОЛАНДИЯ / INCOME TAX FROM NETHERLANDS D 

 
ПРИЛОЖЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
 
ОТНАСЯ СЕ ЗА ОТЧИТАНЕ ЗА 2021: 
 
1. КОПИЕ от документ/и от работодател/и: 

 JAAROPGAAF (годишна данъчна карта)  или  
 SALARIS (фишове от заплата) 
 Ако не разполагате с документи от работодател, нищо не е загубено! Посочете 

точните данни на своите работодатели, а нашата фирма ще се постарае да ги 
получи за Вас – посочете данните и детайли за контакт във формуляра за 
заявка. 
 

2. Четливо двустранно копие на актуална ЛИЧНА КАРТА или ПАСПОРТ – документът 
е необходим, за да можем да изпълняваме функциите си на пълномощник 

 
 
 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ! 
 

Изчерпателно и правилно попълненият формуляр за заявка гарантира успешното 
възстановяване на Вашия здравна застраховка! 

 
Ако срещнете някакви трудности при попълването и при окомплектоването на  

документите, свържете се с нас на номера на нашата инфо линия: 02 / 423 59 59   
 
 
        
 
 

 

 
Нашият адрес:  

Euro-Tax.bg София 1202, бул. „Мария Луиза” 102, Автогара ‘Сердика - ОФИС № 113-116 
 
 
Изпратете ни всички документи или ни се обадете веднага, за да уговорим 
изпращането на документите към нас (изпращаме куриер за наша сметка 

на територията на България). 
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E Необходими ДОКУМЕНТИ/ DOCUMENTS 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ОТ НИДЕРЛАНДИИ / INCOME TAX FROM NETHERLANDS 
 

Партньорска програма – препоръчай своите приятели 

Познаваш ли някого,  който е  работил в чужбина?  

Препоръчай го на нас и ние ще му помогнем да си възстанови 
данък и здравна застраховка от  чужбина. Просто въведи името,  
фамилията и телефонния номер на твоя приятел или познат в 
полетата по-долу.  

 

Декларирам, че съм получил съгласието на препоръчаното лице да предоставя 
данните му за контакт на „ЕВРО-ТАКС.БГ” ЕООД, ЕИК 205547032, със седалище и 
адрес на управление: гр. 1202 София, бул. „Кн. Мария Луиза” 102, Автогара Сердика - 
ОФИС № 113-116, както и че съм получил съгласието му тези лични данни да бъдат 
обработени от дружеството като администратор на данни, в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 
Декларирам, че съм получил съгласието на лицето да му бъдат предлагани оферти, 
свързани с предоставянето на данъчни и социални услуги във връзка с връщане на 
данъци и други обезщетения от чужбина. Запознат съм с отговорността от 
деклариране на неверни данни, като поемам изцяло отговорност за декларираното от 
мен по-горе, като „ЕВРО-ТАКС.БГ” ЕООД не носи отговорност за декларираното от 
мен. 
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