Плащането на заплатата в плик и
внасянето на осигуровки и данъци
върху по-малко, отколкото получавате
реално, не позволява на държавата да
защити Вашите интереси. Сигнализирайте сега!
ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ВСИЧКО Е НАРЕД С ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И
ОСИУРОВКИТЕ
На сайта на НАП – www.nap.bg
можете да проверите дали трудовият
Ви договор е бил обявен пред държавата и каква заплата е посочил работодателят Ви. Това става безплатно с
персонален идентификационен код
(ПИК).
Как да получите своя ПИК?
Във всички офиси на НАП напълно
безплатно. Получаването на ПИК става
за няколко минути, само срещу лична
карта.
Какво мога да правя с ПИК?
С персоналния код от НАП могат
да се подават данъчни декларации и

много други документи, както и да се
проверяват и плащат задължения към
държавата.
С ПИК, издаден от НАП, могат да
се ползват и някои електронни услуги
на други ведомства, както и достъп до
електронното Ви здравно досие.
Електронните услуги с персонален
код са напълно безплатни и спестяват
време и пари.
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Какво губите, когато се осигурявате на по-нисък от реалния доход,
който получавате?
Как да защитите правата си в случай на нужда и неразбиране от
страна на работодател?
КАЖЕТЕ “НЕ” НА ЗАПЛАТАТА В
ПЛИК!
Когато не Ви осигуряват на реалния доход и вземате заплатата си в
плик:
♦ се лишавате от много възможности, които не можете да ползвате в бъдеще. Вижте повече на www.
zaplatavplik.bg;
♦ работодателят Ви не внася реалните осигуровки и данъци и нарушава
закона;
♦ цялото общество получава помалко средства от тези, които му трябват, за да функционира нормално.
ГУБИТЕ, КОГАТО НЕ СЕ ОСИГУРЯВАТЕ ВЪРХУ РЕАЛНИЯ ДОХОД,
КОЙТО ПОЛУЧАВАТЕ

Точната сума, която Вие лично губите, можете да изчислите с калкулатора на
загубите на сайта www.zaplatavplik.bg.
Когато не Ви осигуряват върху реалния доход, губите и своите права.
Какви са последствията, ако продължи така?
♦ ще работите по-дълго време до
пенсия и ще се пенсионирате по-възрастен;
♦ ще имате много по-ниски доходи,
ако се разболеете, останете без работа
или излезете в майчинство. Причината
е, че размерът на болничните, включително т. нар. „майчински“, е процент от
официалната работна заплата.
♦ ще получавате по-ниска пенсия
при достигане на възраст и стаж за пенсиониране, защото сте се осигурявали
върху по-нисък доход.
♦ ще бъдат ощетени и Вашите родители - и те ще получават по-ниски
пенсии. Със средствата, които постъпват в държавата от заплатата Ви днес,
се изплащат техните пенсии.
♦ ще получавате по-трудно или помалък кредит от банка, когато Ви по-

трябва.
СИГНАЛИЗИРАЙТЕ, КОГАТО ВАШИТЕ ТРУДОВИ ПРАВА СА НАРУШЕНИ
- На телефон 0700 18 700
Служителите на Национална агенция за приходите ще помогнат:
*ако Ви осигуряват на по-ниска заплата от реалната;
*ако установите, че не са подадени
осигурителни декларации;
* при други нарушения на осигурителните Ви права.
- На телефон 0700 17 670
Служителите на Инспекция по труда ще помогнат:
*ако работите без трудов договор;
*ако официално работите на 4-часов работен ден, но в действителност
са много повече;
*ако са нарушени условията на труд,
при които работите.
- На интернет сайта
www.zaplatavplik.bg

