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„Приложение № 30

„Приложение № 30 към чл. 95,
ал. чл.
4 95, ал. 4
към
Входящ номер/дата:
ТД на НАП:
попълва се от приходната администрация
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО
НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА,
ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, И/ИЛИ
ВЪТРЕШНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В
СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Прекратяване на регистрация за прилагане на
специалния режим в Съюза
Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Национален данъчен номер на лицето,
предоставен от държава членка, в която
същото е установено по седалище и адрес на
управление, когато лицето не е установено по
седалище и адрес на управление в Република
България
Идентификационен номер по ЗДДС
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК
по
БУЛСТАТ
на
ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК
по
БУЛСТАТ/ЕИК
по
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на
НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на
данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от
наименованието
Държава членка, в която данъчно задълженото
лице е установено по седалище и адрес на
управление
Когато данъчно задълженото лице не е
установено по седалище и адрес на управление
в Република България, държавата членка, в
която има постоянен обект и в която е избрало
да се регистрира за прилагането на режима
Държава, в която данъчно задълженото лице е
установено по седалище и адрес на
управление, когато същата не е държава
членка на Европейския съюз (ЕС)
Държава, от която данъчно задълженото лице
изпраща или транспортира стоки до данъчно
незадължени лица в други държави членки,
когато няма установяване по седалище и адрес
на управление на територията на ЕС и няма
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постоянен обект както на територията на
Република България, така и на територията на
друга държава членка и в която е избрало да се
регистрира за прилагането на режима
Контакти
Адрес
Квартал .......................................Улица ....................................................... Номер .................
Блок ................................Етаж ........................................ Апартамент ......................................
Град .............................................................................. Пощенски код .....................................
Община ....................................... Област/Регион .......................................................................
Държава ........................................................................................................................................
Телефон .....................................................
Електронен адрес ......................................
Интернет
страница/и
на
данъчно
задълженото
лице
.......................................................................................................................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
.......................................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице
.......................................................................................................................................................
Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което
извършва доставки на стоки и услуги, обхванати от специалния режим в Съюза, се
представлява от акредитиран представител
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС, ако има
такъв
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК
по
БУЛСТАТ
на
ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК
по
БУЛСТАТ/ЕИК
по
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на
НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на
данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Държава, в която данъчно задълженото лице е
установено по седалище и адрес на управление
Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на
специалния режим в Съюза реализирам на основание:
чл. 157, ал. 1, т. 1 ЗДДС - регистрираното лице вече не извършва доставки на стоки
и услуги, обхванати от специалния режим в Съюза
Посочете
датата
на
настъпване
на
съответното
обстоятелство:.................................................................................
чл. 157, ал. 1, т. 2 ЗДДС - регистрираното лице вече не отговаря на условията
по чл. 156, ал. 1 ЗДДС
Посочете
датата
на
настъпване
на
съответното
обстоятелство:...................................................................................................................
� при прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на
други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява
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задълженията си по ЗДДС и данъчно задълженото лице в 14-дневен срок от датата
на настъпване на новите обстоятелства не е определило нов акредитиран
представител
Посочете
датата
на
настъпване
на
промяната:
.............................................................................................................................................
чл. 157, ал. 10 ЗДДС - регистрираното лице е преместило седалището и адреса си
на управление на територията на друга държава членка и желае да се регистрира за
прилагане на специалния режим в другата държава членка
Посочете
датата
на
настъпване
на
промяната:
............................................................................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата
държава членка, ако има такъв:
Държава,
издала
идентификационния
номер
за
целите
на
ДДС:..............................................................................
Идентификационен
номер
за
целите
на
ДДС:.............................................................................................................
чл. 157, ал. 11 ЗДДС - регистрираното лице, което не е установено по седалище и
адрес на управление на територията на ЕС, е преместило постоянния си обект от
територията на страната на територията на друга държава членка и желае да се
регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка или
регистрираното лице, което е установено по постоянен обект на територията на
страната, се е установило по седалище и адрес на управление на територията на
друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим
в другата държава членка
Посочете
датата
на
настъпване
на
промяната:
.............................................................................................................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата
държава членка, ако има такъв:
Държава,
издала
идентификационния
номер
за
целите
на
ДДС:....................................................................................................................................
Идентификационен
номер
за
целите
на
ДДС:....................................................................................................................................
чл. 157, ал. 12 ЗДДС - регистрираното лице, което не е установено по седалище и
адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както на
територията на страната, така и на територията на друга държава членка и са
изтекли две календарни години, считано от началото на годината, следваща
годината на регистрацията, желае да се регистрира за прилагане на специалния
режим в друга държава членка, на територията на която има постоянен обект
Посочете датата на настъпване на промяната:..............................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата
държава членка, ако има такъв: ......................................................................................
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:.................................
Идентификационен номер за целите на ДДС:...............................................................
чл. 157, ал. 13 ЗДДС - регистрирано лице, което не е установено по седалище и
адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз,
престане да изпраща или транспортира доставяните от него стоки от територията
на страната, и започне да изпраща или транспортира доставяните от него стоки от
територията на друга държава членка и избере да се регистрира за прилагане на
този режим в другата държава членка.
Посочете датата на настъпване на промяната:..............................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата
държава членка, ако има такъв: .......................................................................................
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Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:..................................
Идентификационен номер за целите на ДДС:................................................................
чл. 157, ал. 14 ЗДДС – регистрирано лице, което не е установено по седалище и
адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз,
което изпраща или транспортира доставяните от него стоки, както от територията
на страната, така и от територията на друга държава членка, и са изтекли две
календарни години, считано от началото на годината, следваща годината на
регистрацията, избере да се регистрира за прилагане на този режим в другата
държава:
Посочете
датата
на
настъпване
на
промяната:
............................................................................................................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата
държава членка:
Държава,
издала
идентификационния
номер
за
целите
на
ДДС:...................................................................................................................................
Идентификационен
номер
за
целите
на
ДДС:..................................................................................................................................
� чл. 157, ал. 1, т. 3 ЗДДС - регистрираното лице не желае да прилага режима в
Съюза
� чл. 157, ал. 16 ЗДДС - регистрираното лице не желае да прилага режим в Съюза
(когато са налице условията по чл. 20б, ал. 1 ЗДДС, регистрирано на основание чл.
156 ЗДДС лице може да прекрати регистрацията си, ако избере да не прилага
режим в Съюза)
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането
на специалния режим:
......................................................................................................................................
Друга причина:

Приложения:
Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

Декларация
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Подпис:

“

“

