РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА
И ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Цел
Целта на процедурата е всяко данъчно задължено лице1 – местно или чуждестранно, което
подлежи на регистрация по ЗДДС (задължителна или доброволна), да бъде регистрирано по
този данъчен закон. Също така, процедурата предвижда при определени обстоятелства
данъчно незадължените юридически лица2 да се сдобият със специална регистрация по
ЗДДС във връзка с осъществени от тях вътреобщностни придобивания на стоки.
Правно основание
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – чл. 94 - 105, чл. 132, 133 и 135, чл.
176 - 176б
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) – чл.
72 - 76
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) – чл. 83 и 84
На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи:
• всяко данъчно задължено лице (както местно, така и чуждестранно), чийто облагаем
оборот3 достигне или превиши регистрационния праг от 50 000 лв., дори и лицето да има
особената регистрация по чл. 97а, чл. 99, или чл. 100, ал. 2 ЗДДС;
• местно нерегистрирано лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано по ЗДДС
лице, в резултат на:
- преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон
(ТЗ);
- прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или чл. 60 ТЗ;
- извършване на непарична вноска в търговско дружество (по реда на чл. 72-73в ТЗ);
• данъчно задължено лице, както и данъчно незадължено юридическо лице, извършващо
вътреобщностни придобивания (ВОП)4 по чл. 13 ЗДДС с място на изпълнение в
България, които не са освободени съгласно чл. 65 от същия закон и са в размер над 20 000
лв. за текущата календарна година. Въпросната специална регистрация се предвижда
само за лица, които нямат регистрация по ЗДДС на друго правно основание, или са
регистрирани единствено на основание чл. 97а от закона;
• всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 ЗДДС, което получава услуги с място
на изпълнение на територията на България, които са облагаеми и за които данъкът е
изискуем от получателя съгласно чл. 82, ал. 2 от същия закон, както и данъчно задължено
лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 ЗДДС, установено на територията на България5, което
предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на
друга държава – членка. Упоменатата специална регистрация не се извършва, ако
лицето е регистрирано на някое от следните основания: чл. 96, 97, 98, 99, 100, 102, 132
или 133 ЗДДС;
• лице, установено в друга държава - членка6, което не е установено на територията на
нашата страна и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или
инсталират на територията на България от или за негова сметка – когато получателят по
доставката не е регистрирано лице по нашия ЗДДС;
• данъчно задължено лице, регистрирано в друга държава - членка, което извършва
доставки на стоки с място на изпълнение на територията на България при условията на
дистанционна продажба по чл. 14 ЗДДС, и обемът на същите надвишава за текущата
календарна година или е надвишил за предходната календарна година сумата 70 000 лв.

Когато орган по приходите установи, че лице, което отговаря на условията за задължителна
регистрация по ЗДДС, не притежава такава, той го регистрира по своя инициатива.
Също така, органът по приходите може да откаже да регистрира лице, което разполага с
изискуемия облагаем оборот от 50 000 или повече лева, водещ до задължителна регистрация
по силата на чл. 96, ал. 1 ЗДДС, ако приходната администрация е прекратила или отказала
регистрация на лицето на основание чл. 176 от същия закон. Невъзможността за регистрация
важи до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно на основанието за
дерегистрация, или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ този
на дерегистрацията, или на отказа за регистрация (чл. 96, ал. 8 ЗДДС).
На доброволна регистрация по ЗДДС подлежи:
• всяко лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 ЗДДС
– няма облагаем оборот от 50 000 и повече лева, но което е „данъчно задължено” по
смисъла на чл. 3 ЗДДС и желае да бъде регистрирано по този закон (основание за
регистрация по избор съгласно чл. 100, ал. 1 от закона);
• данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което извършва
облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки и няма регистрация по ЗДДС на друго
правно основание (освен по чл. 97а от закона), като същевременно общата стойност на
ВОП за текущата календарна година не превишава 20 000 лв. (основание за доброволна
регистрация по чл. 100, ал. 2 от закона);
• данъчно задължено лице, регистрирано в друга държава - членка, което извършва
доставки на стоки с място на изпълнение на територията на България при условията на
дистанционна продажба по чл. 14 ЗДДС и обемът на същите не надвишава за текущата
или предходната календарна година сумата 70 000 лв. Регистрацията се извършва, ако
лицето е уведомило данъчната администрация на държавата - членка, където е
регистрирано за целите на ДДС, че желае извършваните от него дистанционни продажби
да са с място на изпълнение на територията на нашата страна (основание за регистрация
по чл. 100, ал. 3 ЗДДС).
Важно е да се има предвид, че не може да се регистрира по свое желание лице, на което
приходната администрация е прекратила или отказала регистрация на основание чл.
176 ЗДДС. Невъзможността за регистрация важи до отпадане на основанието за отказ за
регистрация, съответно на основанието за дерегистрация, или до изтичане на 24 месеца,
считано от началото на месеца, следващ този на дерегистрацията или на отказа за
регистрация (чл. 100, ал. 4 ЗДДС). Въпросното правило не се прилага за лица, които желаят
доброволна регистрация поради извършвани вътреобщностни придобивания на стойност под
20 000 лв. за текущата календарна година.
Субекти
Първа страна:
Данъчно задължените лица или данъчно незадължените юридически лица, имащи правото
или задължението да се регистрират по ЗДДС.
Втора страна:
Органите на приходната администрация.
Описание:
Регистрацията по ЗДДС се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се
регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите (НАП)7 заявление за регистрация по образец (Приложение № 1 към ППЗДДС),

както и други изисквани от закона документи. Заявлението задължително трябва да съдържа
правното основание за регистрацията.
Не могат да се регистрират по ЗДДС лица, които нямат обща регистрация по ДОПК.
При задължителна регистрация, заявлението за регистрация по ЗДДС се подава в
следните срокове:
• в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период (календарния месец), през който е
достигнат облагаемия оборот от 50 000 (или повече) лева – при основание за регистрация
– чл. 96, ал. 1 ЗДДС;
• в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 ЗДДС в търговския
регистър (преобразуването на търговското дружество, прехвърлянето на търговското
предприятие или апорта) – при основание за регистрация по чл. 132, ал. 1 ЗДДС;
• не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването,
с което общата стойност на облагаемите ВОП надвиши 20 000 лв. – при регистрация
поради осъществени вътреобщностни придобивания над посочения праг (при основание
за регистрация – чл. 99, ал. 1 ЗДДС);
• не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие – при регистрация
поради извършване от установено в друга държава членка лице на облагаеми доставки на
стоки, които се монтират или инсталират на територията на България от или за негова
сметка (основание за регистрация – чл. 97, ал. 1 ЗДДС);
• не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с
която общата стойност на извършените през текущата година дистанционни продажби от
регистрирано в друга държава членка лице, надхвърля 70 000 лв. (при основание за
регистрация – чл. 98, ал. 1 ЗДДС);
• не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие или на
получаването на авансово плащане за нея – при извършени дистанционни продажби при
акцизните стоки за лична консумация на физически лица (основание за регистрация – чл.
98, ал. 1 ЗДДС);
• не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем
(авансово плащане или данъчно събитие) – при регистрация за получавани или
извършвани услуги от данъчно задължени лица, за които данъкът е изискуем от
получателя на услугата (основание за регистрация – чл. 97а, ал. 1 или 2 ЗДДС);
При доброволна регистрация по ЗДДС (на основание чл. 100, ал. 1, 2 или 3 ЗДДС) лицето
само избира кога да подаде заявление за регистрация до компетентната териториална
дирекция на НАП.
При регистрация по инициатива на орган по приходите – когато същият установи, че
лице не е изпълнило задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го
регистрира с издаване на акт за регистрация. В него се посочват основанието и датата, на
която е възникнало задължението за регистрация по ЗДДС. В такива случаи, след като вече е
съставен и връчен акт за регистрация по ЗДДС, не се изисква от данъчно задълженото лице
да подава заявление за регистрация по закона.
Заявлението за регистрация по ЗДДС се подава:
- лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен
търговец;
- от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо
лице или кооперация;
- от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото
лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;

- от акредитиран представител по чл. 135 ЗДДС;
- от лице, което е изрично упълномощено за това от съответното от посочените по-горе лица
с нотариално заверено пълномощно.
Следва да се има предвид, че чуждестранните данъчно задължени лица се регистрират чрез
акредитиран представител8 (чл. 133, ал. 1 и 2 ЗДДС). Изключение от казаното е налице по
отношение на клоновете на чуждестранни лица, които се регистрират по общия ред. Също
така, когато чуждестранното лице е установено в друга държава - членка или в трета страна,
с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ (така, както тя е определена в §
1, т. 63 от ДР на ЗДДС), регистрацията се извършва по общия ред. И в тези случаи то може да
посочи свой акредитиран представител, но не се прилага правилото, че при прекратяване на
лицето - акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят
до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по ЗДДС, в 14-дневен срок от
датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи
нов акредитиран представител.
Заявлението за регистрация по ЗДДС може да се подаде по електронен път по реда на ДОПК.
В случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред
Агенцията по вписванията, към заявлението си за регистрация то задължително заявява такъв
адрес.
Към заявлението за регистрация се прилага декларация относно липсата на влязла в сила
присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната
система от лицата по чл. 176а, ал. 1 ЗДДС. Такава декларация не се изисква единствено в
случаите на регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона.
В отделните случаи на регистрация на различни правни основания, нормативната уредба на
ДДС изисква и допълнителни документи.
При регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС – справка за облагаемия оборот по месеци, за
последните 12 месеца преди текущия.
В случаите на регистрация на основание чл. 132 ЗДДС към заявлението за регистрация се
прилага и удостоверение за вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 ЗДДС в търговския
регистър.
За регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона – справка за общата сума на облагаемите
вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови
превозни средства9 и на акцизни стоки10.
В случаите на регистрация на основание чл. 133 ЗДДС към заявлението за регистрация се
прилагат и:
- удостоверение от компетентните данъчни власти за актуална данъчна регистрация в
чужбина на чуждестранното лице и превод от него;
- оригинал на нотариално заверен в страната договор между чуждестранното лице и
акредитирания представител по повод възлагането му на задълженията по чл. 133, ал. 6 и чл.
135, ал. 2 и 3 ЗДДС;
- удостоверение за актуална съдебна регистрация на акредитирания представител, или копие
от документите за самоличност, ако той е физическо лице;
- документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ регистрация за целите на ДДС
в друга държава - членка – при задължителна или доброволна регистрация за извършени
дистанционни продажби (регистрация по чл. 98 или чл. 100, ал. 3 от закона);
- документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ, че същите са уведомени, че
лицето желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на
територията на страната – за регистрация по чл. 100, ал. 3 ЗДДС.

Орган по приходите от съответната териториална дирекция може да поиска от
регистриращото се лице да приложи към заявлението за регистрация по ЗДДС и други
документи, макар това да не произтича от изрични разпоредби на нормативната уредба на
ДДС.
Ако регистриращото се по ЗДДС лице отговаря на законовите условия и желае да упражни
правото си на данъчен кредит за начисления му ДДС при придобиването на стоки и
услуги, налични към датата на регистрация по ЗДДС, то подава:
- опис на наличните активи по смисъла на ЗСч към датата на регистрацията по ЗДДС и на
получените услуги преди тази дата, за които начисленият данък следва да бъде приспаднат
като данъчен кредит на основание чл. 74 ЗДДС – Приложение № 2 към ППЗДДС, и/или
- опис на наличните активи по смисъла на ЗСч към датата на регистрация по ЗДДС, за които
е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по закона и за тях този данък
следва да бъде приспаднат като данъчен кредит на основание чл. 76 ЗДДС – Приложение №
3 към ППЗДДС.
Описите се изготвят към датата на регистрация на лицето по ЗДДС и се подават най-късно
до седмия ден след тази дата. При регистрация на основание чл. 132 ЗДДС описът по
Приложение № 2 към ППЗДДС се подава до четиринадесетия ден включително след датата
на регистрацията. След изтичане на посочените срокове правото на данъчен кредит за
наличните към датата на регистрацията активи не може да бъде упражнено.
При регистрация по чл. 132 ЗДДС лицето има право на данъчен кредит за наличните
активи, получени на основание чл. 10 ЗДДС – като правоприемник на преобразуващия се,
отчуждителя или апортиращия. Това право се упражнява по реда и в сроковете,
регламентирани с чл. 60 ППЗДДС.
Срокове
В 7-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация и другите приложени към него
документи органът по приходите трябва да извърши проверка на основанието за
регистрация, а когато този орган е изискал обезпечение по чл. 176а ЗДДС, срокът за
извършване на проверката на основанието за регистрация е 30 дни. В срок 7 дни от
приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва
регистрацията.
Независимо от казаното по-горе, регистрацията по чл. 97, 97а, 98 и 99 ЗДДС се извършва от
органа по приходите в 3-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация. В този срок
той трябва да издаде на лицето акт за регистрация по ЗДДС.
Отказ и обжалване
В упоменатите по-горе срокове органът по приходите може да издаде и акт, с който
мотивирано отказва да извърши регистрацията. Тогава актът подлежи на обжалване по реда,
предвиден за обжалване на ревизионните актове (чл. 83, ал. 4 ДОПК), който ред се съдържа в
чл. 144 - 161 ДОПК.
Тук следва да се има предвид, че по силата на чл. 176а, ал. 1 ЗДДС, компетентният орган по
приходите може да откаже регистрацията на лице, (освен ако то подлежи на регистрация
по реда на чл. 99, ал. 1 ЗДДС), което не е предоставило в указания му срок обезпечение в
пари, в държавни ценни книжа (ДЦК) или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за
срок една година и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците,
управителите, прокуристите или от неговите мажоритарни съдружници или акционери11:
- са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи,
мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на
лица с неуредени задължения за ДДС над 5000 лв., или

- имат неуредени задължения за ДДС в размер над 5000 лв. в качеството си на физически
лица, или
- са лица, срещу които е образувано наказателно производство или са осъждани за
престъпления против данъчната система.
В такива случаи компетентният орган по приходите изисква представяне на обезпечение
с писмено искане. В него задължително се посочва основанието за изискване на
обезпечението, неговият размер, както и срокът, в който лицето следва да предостави
доказателства за направеното обезпечение (той не може да бъде по-кратък от 7 дни).
Също така, компетентният орган по приходите прекратява регистрацията на лице,
регистрирано по силата на чл. 132 ЗДДС, което не е предоставило в указания срок
обезпечението, валидно за срок от една година. Това ще е така, когато преобразуването,
прехвърлянето на предприятието, или апортът са извършени от лице с неуредени задължения
за ДДС над 5000 лв. (чл. 176а, ал. 3 ЗДДС).
Правни последици
Датата на връчване на акта за регистрация се счита за дата на регистрацията на лицето
по ЗДДС. От тази дата то придобива всички права и задължения на регистрираните по ЗДДС
лица, съдържащи се в посочения закон и в правилника за неговото прилагане.
При регистрация на основание чл. 132 ЗДДС за дата на регистрацията по ЗДДС се смята
датата на вписване в търговския регистър на съответното обстоятелство по чл. 10, ал. 1
ЗДДС – прехвърлянето на предприятието, извършването на непаричната вноска или
преобразуването на търговското дружество/дружества (чл. 132, ал. 3 ЗДДС). От тази дата
лицето придобива всички права и задължения на регистрираните по ЗДДС лица, съдържащи
се в този закон и в правилника за неговото прилагане, независимо че актът за регистрация му
се връчва на по-късна дата.
Лицата, регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 ЗДДС нямат право
на данъчен кредит за получаваните от тях облагаеми доставки, ВОП и внос на стоки. Те също
така нямат право да посочват ДДС в издаваните от тях фактури. Същевременно тези лица
имат задължението да следят своя облагаем оборот и ако той превиши прага от 50 000 лв., те
трябва да се регистрират по закона на общо основание.
При регистрацията по ЗДДС се издава идентификационен номер по ДДС, който съдържа
знакът BG, последван от идентификационния номер на лицето (който е ЕИК по БУЛСТАТ
или по търговския регистър, или ЕГН – за физическите лица). Документът, доказващ
регистрацията по ЗДДС, е удостоверението за регистрация. То се издава по образец
(Приложение № 4 към ППЗДДС) и се връчва на регистриращото се лице едновременно с
връчването на акта за регистрация. При наличие на писмено искане от страна на
регистрираното лице, органът по приходите издава повече от едно удостоверение.
Също така, за доказване на регистрацията по българския ЗДДС в чужбина и при наличие
на писмено искане от регистрираното лице, директорът на компетентната ТД на НАП издава
в 7-дневен срок отделно удостоверение по образец (Приложение № 5 към ППЗДДС).
Непроизнасянето на органа по приходите за извършена регистрация по ЗДДС в посочените
по-горе срокове (14-дневни или 37-дневни), се счита за („мълчалив”) отказ, който също може
да се обжалва по реда, предвиден за оспорване на ревизионните актове – в 14-дневен срок от
изтичането на срока за произнасяне на органа (чл. 83, ал. 5 ДОПК).
Пояснения:
1
“Данъчно задължени” са всички лица, които извършват независима икономическа дейност
(така, както тя е определена в чл. 3, ал. 2 и 3 ЗДДС), без значение какви са целите и
резултатите от нея. По правило такива лица са търговците по смисъла на Търговския закон,
физическите лица, упражняващи свободна професия, земеделските производители, както и

всякакви други лица, които редовно извършват независима икономическа дейност,
включително и отдаване под наем на движимо или недвижимо имущество.
Данъчно задължените лица, както и тези, които не са данъчно задължени за целите на ДДС,
са посочени в чл. 3, ал. 1, 4, 5 и 6 ЗДДС.
2
„Данъчно незадължено юридическо лице” е термин, дефиниран в чл. 4 ЗДДС. Такива лица
могат да бъдат държавните и общинските органи, някои фондации и други организации с
нестопанска цел.
3
”Облагаем оборот” е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми
доставки (чл. 96, ал. 2 ЗДДС). В него, освен доставките, облагаеми с 20 на сто и 7 на сто, се
включват и данъчните основи на:
- доставките, облагаеми с нулева ставка; такива основно са износът по глава трета от ЗДДС и
вътреобщностните доставки на стоки по чл. 7 ЗДДС;
- доставките на финансови услуги по чл. 46 и на застрахователни услуги по чл. 47 от закона,
когато са свързани с основната дейност на лицето.
В същото време облагаемият оборот не включва:
- доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността
на лицето;
- доставките, по които платец на данъка е лицето получател съгласно чл. 82, ал. 2 и 3 ЗДДС.
4
Вътреобщностните придобивания на стоки са дефинирани в чл. 13, ал. 1 - 3 ЗДДС, а тези
от тях, които са освободени, са посочени в чл. 65 от закона. Случаите, в които не е налице
ВОП, са изброени в чл. 13, ал. 4, т. 1 - 10 ЗДДС. Когато превозът на стоките, предмет на
сделката, започва от държава - членка и завършва на територията на България,
вътреобщностното им придобиване попада в териториалния обхват на нашия ЗДДС.
5
Лице, установено на територията на България е лице, което е със седалище и адрес на
управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната.
Не се смята за установено на територията на страната чуждестранно лице, което има обект на
територията на страната, който не взема участие в извършването на доставката.
6
Лице, установено в друга държава - членка е лице, което е със седалище и адрес на
управление и/или има постоянен обект на територията на държава - членка, различна от
България.
7
„Компетентна териториална дирекция на НАП” e тази, посочена в чл. 8, ал. 1 ДОПК.
Регистрацията по ЗДДС на чуждестранни лица чрез акредитиран представител се извършва в
компетентната териториална дирекция на НАП, където е регистриран или подлежи на
регистрация акредитираният представител.
8
„Акредитиран представител” на чуждестранно лице може да бъде само дееспособно
физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в нашата страна или местно
юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност
и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски,
събирани от НАП. Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по
всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание ЗДДС. За целта е
нужно да се извърши съответното възлагане от чуждестранното лице на местния
акредитиран представител. Възлагането се осъществява посредством писмен договор, който
трябва да е нотариално заверен в нашата страна.
Акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по
българския ЗДДС на регистрираното у нас чуждестранно лице (чл. 135, ал. 3 от закона).
Той е длъжен незабавно да уведоми териториалната дирекция на НАП, в която е
регистрирано чуждестранното лице, ако настъпят обстоятелства, които водят до
невъзможност акредитираният представител да изпълнява задълженията си по чл. 135, ал. 2 и
3 от закона (чл. 76, ал. 1 ППЗДДС).
9
”Нови превозни средства” са тези, посочени в § 1, т. 17 от ДР на ЗДДС.

10

”Акцизни стоки” са стоките по чл. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове,
с изключение на природния газ, доставян чрез тръбопроводи за пренос, и електрическата
енергия.
11
„Мажоритарен съдружник или акционер” е лице, което притежава повече от 33 на сто от
дяловете или от акциите на дружеството.
Ивайло Кондарев, данъчен консултант
ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ:
• Заявление за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (Приложение № 1
към ППЗДДС)
• Справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия
• Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч към датата на регистрацията по ЗДДС и на
получените услуги преди тази дата, за които начисленият данък следва да бъде приспаднат
като данъчен кредит на основание чл. 74 от ЗДДС (Приложение № 2 към ППЗДДС)
• Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч към датата на регистрация по ЗДДС, за които
е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по закона и за тях този данък
следва да бъде приспаднат като данъчен кредит на основание чл. 76 от ЗДДС (Приложение
№ 3 към ППЗДДС)
• Удостоверение за регистрация по ЗДДС (Приложение № 4 към ППЗДДС)
• Удостоверение за доказване на регистрацията по българския ЗДДС в чужбина Приложение
№ 5 към ППЗДДС)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация
по Закон за данък върху добавената стойност
Приложение № 1 към чл. 74, ал. 1 ППЗДДС
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ТД на НАП
Входящ №……………/………..г.
Попълва се от приходната
администрация

А. Наименование, адрес за кореспонденция и
електронен адрес за кореспонденция на
регистрираното лице

[]
[]
[]

[]
[]
[]
[]
[]

[]

[]

Идентификационен номер

Раздел А: Настоящото заявление подавам за регистрация по ЗДДС:
Регистрация по ЗДДС
Промяна на данни относно регистрацията по ЗДДС
Раздел Б: Правото (задължението) си за регистрация
по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:
Чл. 96, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация при облагаем оборот
съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС за последните 12 последователни месеца
преди текущия ___________________ лв.
Чл. 100, ал. 1 ЗДДС - регистрация по избор за лице, за което не са налице
условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС
Чл. 97, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за лице, установено в друга
държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва
облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията
на страната от или за негова сметка
Чл. 97а ЗДДС - Задължителна регистрация за данъчно задължени лица по чл. 3,
ал. 1, 5 и 6 ЗДДС
Чл. 98, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което
извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната
съгласно чл. 20 при условията на дистанционна продажба по чл. 14 ЗДДС
Чл. 100, ал. 3 ЗДДС - регистрация по избор за данъчно задължено лице, което
извършва доставки на стоки при условията на дистанционни продажби и за което
не са налице основанията за задължителна регистрация по чл. 98, ал. 1 ЗДДС
Чл. 99, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно незадължено
юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на
основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва
вътреобщностно придобиване на стоки
Чл. 100, ал. 2 ЗДДС - регистрация по избор на данъчно задължено лице, което
извършва вътреобщностно придобиване на стоки и за което не са налице
условията на чл. 99, ал. 1 ЗДДС

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Чл. 132, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация на лице, което на основание чл.
10, ал. 1 ЗДДС придобива стоки и услуги от регистрирано лице
Раздел В: Приложени документи
Справка за облагаемия оборот по чл. 96 ЗДДС по месеци за последните 12 месеца
преди текущия
Друг документ: _______________________________________________________
Друг документ: _______________________________________________________
Друг документ: _______________________________________________________
Друг документ: _______________________________________________________
Друг документ: _______________________________________________________
Раздел Г: Акредитиран представител
Регистрацията по този закон осъществявам на основание чл. 133 ЗДДС чрез
акредитирания представител:
_____________________________________________
Идентификационен номер на акредитирания представител:
_____________________
Адрес на акредитирания представител:
_____________________________________
Подписаният _________________________________________________________
декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и
съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно
ЗДДС и правилника за неговото прилагане.
Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: ____________
Долуподписаният ______________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този
формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося
отговорност по НК.
Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: ____________

Забележка:
Този формуляр се попълва задължително на машина.
Стойностите се посочват в левове и стотинки.

СПРАВКА
ЗА ОБЛАГАЕМИЯ ОБОРОТ ПО МЕСЕЦИ,
ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА ПРЕДИ ТЕКУЩИЯ
на ..................................................
ЕИК по регистър БУЛСТАТ ……………………
ЕИК на търговеца ................................................

Облагаем оборот

Общ облагаем оборот

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Сума

Управител: ……………
(подпис)

Приложение № 2 към чл. 61, ал. 1 ППЗДДС
ОПИС
на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството
и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС,
за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 74 ЗДДС
ОПИС на наличните активи по смисъла на Закона
за счетоводството и на получените услуги преди
датата на регистрацията по ЗДДС, за които е
налице право на приспадане на данъчен кредит
на основание чл. 74 ЗДДС

ТДД на НАП:
Вх. № ......................./................ г.
Попълва се от приходната администрация

А. Наименование и адрес за кореспонденция на лицето

Идентификационен номер
Идентификационен номер по ДДС
BG

№
по
ред

Актив по смисъла на
Закона за счетоводството/получена
услуга
заведен
по сметка №

описание
на актива/
услугата,
включи-

Опис на наличните активи към дата ...........................
и на получени стоки преди дата ..............................
СтойДДС при
ДДС при
Данни за докуменност
придобиванепридобиванета, с който е
то с право на
придобит
то с право на
пълен данъчастичен даактивът
чен кредит
нъчен кредит
вид
номер
дата
на
издаване

Данни за
контрагента

идентификационен номер
по ДДС

наименование

телно количество
Обща стойност на данъчния кредит
Долуподписаният, ..........................................................................................................................., декларирам, че представлявам лицето,
посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност
по чл. 313 НК.
Дата:
Длъжност:
Подпис и печат:

Забележка:
Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение № 3 към чл. 61, ал. 2 ППЗДДС
ОПИС
на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството
към датата на регистрацията по ЗДДС,
за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по закона
и за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 76 ЗДДС
ОПИС на наличните активи по смисъла на Закона за
счетоводството към датата на регистрацията по ЗДДС,
за които е начислен данък при предишно прекратяване
на регистрацията по закона и за които е налице право на
приспадане на данъчен кредит на основание чл. 76 ЗДДС

ТДД на НАП:
Вх. № ......................./................ г.
Попълва се от приходната администрация

А. Наименование и адрес за кореспонденция на лицето
Идентификационен номер
Идентификационен номер по ДДС
BG

№
по
ред

Опис на наличните активи към дата ...........................,
за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по ЗДДС по
протокол-опис № ............ / ................ г.
Пазарна цена
Начислен ДДС при
№ по ред от Актив по смисъла на Закона за
описа при
счетоводството
прекратяването
прекратя(Данъчен кредит)
ване на
регистрацията
заведен по
описание

Забележка

сметка №

на актива

Обща стойност на данъчния кредит
Долуподписаният, ...................................................................................................................., декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за
неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата:
Длъжност:
Подпис и печат:

Забележка:
Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение № 4 към чл. 75, ал. 1 ППЗДДС
(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Национална агенция за приходите
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Националната агенция за приходите удостоверява, че лицето:
с идентификационен номер по ДДС:
е регистрирано по ЗДДС лице от:
на основание ................. от закона
Дата на издаване:

Подпис:

Приложение № 5 към чл. 75, ал. 2 ППЗДДС
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA/REPUBLIK BULGARIEN
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
MINISTRY OF FINANCE/MINISTERIUM DER FINANZEN
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
NATIONAL REVENUE AGENCY/GENERAL DIREKTION "STEUERN"
Териториална дирекция на НАП - адрес, тел., факс
Territorial office address, tel., fax
TERITORIALE DIREKTION anschrift, tel., fax
УДОСТОВЕРЕНИЕ
CERTIFICATE/
BESCHEINIGUNG
ПРЕДПРИЯТИЕ
ENTERPRISE
UNTERNEHMEN

РЕГИСТРАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ/
NAME OF ENTERPRISE/
NAME DES
UNTERNEHMENS
ПРАВНА ФОРМА/LEGAL
FORM/RECHTSFORM
АДРЕС (СЕДАЛИЩЕ)/
ADDRESS OF HEAD
OFFICE/
ANSCHRIFT (SITZ)
СФЕРА НА ДЕЙНОСТ/
BUSINESS ACTIVITY/
TATIGKEITSGEBIET
Идентификационен номер/

REGISTRATION
REGISTRATION

Identification number/
Identifizierung nummer
ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА
ПО ЗДДС/
DATE OF VAT REGISTRATION/
DATUM DER REGISTRIERUNG
NACH DEM MEHRWERT-STEUERGESETZ
ЗАБЕЛЕЖКИ/
COMMENTS/
BEMERKUNGEN

С настоящото удостоверение потвърждавам, че горепосоченото предприятие е регистрирано по българския Закон за данък върху
добавената стойност към датата на издаване на същото.
With this certificate we confirm, that the above-mentioned enterprise is registered under the Bulgarian Value Added Tax Law at the date of
issuing the certificate.
Hiermit wird bestatigt, das o.g. Undernehmen zum Ausstellungsdatum dieser Bescheinigung nach des Bulgarischen Mehrwertsteuergesetzes
registriert war.
Дата и място на
издаване на
удостоверението
Place and date of
issuing the certificate
Datum und ort der
ausstellung der
bescheinigung

Директор на ТД на НАП
Head of Territorial office
Leiter des teritoriale
direktion
Подпис, печат
Signature,
StampUnderschrift,
Stempel

