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„Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 
Входящ номер  
Версия  
ТД на НАП/офис  
попълва се от приходната администрация 
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА 

ПО ЧЛ. 159, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 
Част 1: Обща информация 
1.1. Данни за регистрираното лице 
Идентификационен номер по ЗДДС  
Наименование/Име, презиме, фамилия на 

данъчно задълженото лице 
 

1.2. Данъчен период 
Данъчен период Година ................... Тримесечие ......... 
Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една 

справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в 
две държави членки. 

Начална дата 
на данъчния период 

(дд.мм.гггг) Крайна дата 
на данъчния период 

(дд.мм.гггг) 

1.3. Парична единица/валута 
Парична единица/валута EUR 
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по 

потребление за данъчния период 
Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от мястото на установяване по седалище и 

адрес на управление или  постоянен обект в Република България и/или  от постоянни обекти 
извън Съюза *  

№  
по  
ред 

Код на 
държава членка по 
потребление 

ДДС ставка/вид 
(стандартна/намалена 
ставка) 

Общ 
размер на 
данъчна основа 
EUR 

Общ размер на 
ДДС EUR 

 1 2 3 4 
1.     
2.     
3.     

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от установяване по 
седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България като държава членка 
по идентификация и/или от постоянни обекти извън Съюза ......... EUR  

(сбор от сумите на всички редове в колона 4) 
 
Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от мястото на установяване 

по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България** 
 
 

№  
По 
 ред 

Код на 
държава членка по 
потребление 

ДДС ставка/вид 
(стандартна/намалена 
ставка) 

Общ размер на 
данъчна основа EUR 

Общ размер 
на ДДС EUR 

 1 2 3 4 
1.     
2.     
3      

§ 38. Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 32 

към чл. 119, ал. 2
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Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от мястото на 

установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България 
като държава членка по идентификация ......... EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 4) 
 
Раздел 2В: Доставки на услуги, извършени от постоянни обекти в държави членки, 

различни от Република България като държава членка по идентификация, с място на изпълнение 
на територията на държави членки по потребление, в които лицето не е установено по седалище 
и адрес на управление или няма постоянен обект 

 
№  
По 
 ред 

Идентифик
ационен номер за 
целите на ДДС 

Код 
на държава 
членка по 
потребление 

ДДС 
ставка/вид 
(стандартна/на
малена ставка) 

Общ 
размер на данъчна 
основа EUR 

Общ 
размер на ДДС 
EUR 

 1 2 3 4 5 
1.      
2.      
3.      

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от постоянните 
обекти в държави членки, различни от Република България като държава членка по 
идентификация, с място на изпълнение на територията на държави членки по потребление, в 
които лицето не е установено по седалище и адрес на управление или няма постоянен обект ....... 
EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 5) 
 
Раздел 2Г: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от държава членка, 

различна от Република България като държава членка по идентификация***  
 
 
 

№  
По 
 ред 

Идентифика
ционен номер за 
целите на 
ДДС/данъчен 
референтен номер, 
включващ кода на 
държавата**** 

Код на 
държава 
членка по 
потребление 

ДДС 
ставка/вид 
(стандартна/н
амалена 
ставка) 

Общ 
размер на данъчна 
основа EUR 

Общ 
размер на ДДС 
EUR 

 1 2 3 4 5 
1.      
2.      
3.      

 
Общ размер на дължимия ДДС за доставките на стоки, изпратени или транспортирани от 

държава членка, различна от Република България като държава членка по идентификация ....... 
EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 5) 
Раздел 2Д: Общ размер на дължимия ДДС за доставките, извършени от мястото на 

установяване по седалище и адрес на управление или постоянния обект в Република България 
като държава членка по идентификация, за доставките на стоки, извършени от друга държава 
членка и/или за доставките на услуги, извършени от всички постоянни обекти извън Съюза 
и/или от постоянни обекти в държави членки, различни от Република България като държава 
членка по идентификация 
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Общ размер на дължимия ДДС по раздел 2А, раздел 2Б, раздел 2В и раздел 2Г...... EUR 
 
Част 3: За всяка държава членка по потребление, за която се извършва корекция във 

връзка с ДДС (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва в срок от три 
години от датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация) 

 
№  
По 
 ред 

Данъчен период Код на държава членка по 
потребление 

Общ размер на ДДС 
в резултат на корекции по 
доставки*****  

 1 2 3 
1.    
2.    
3.    

 
Част 4: Салдо на дължимия ДДС за всяка държава членка по потребление 
 

№ 
по. 
 ред 

Код на държава членка по 
потребление 

Общ размер на дължимия ДДС, включващ 
корекции на предходни справки-декларации***** 

 1 2 
1.   
2.   
3.   

 
 
Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки по потребление 
 
Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки ......... EUR****** 
 
 
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:   
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
**Включително доставки, които се улесняват чрез електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 

от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в държавата членка по 
идентификация. 

***Включително доставки, които се улесняват от електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 
от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в същата държава 
членка. 

****Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС или, ако няма такъв, национален данъчен 
номер, включващ кода на държавата на обекта, от който са изпратени или транспортирани стоките. Когато 
доставките на стоки се извършват в съответствие с чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС и данъчно задълженото лице 
няма идентификационен номер за целите на ДДС или национален данъчен номер в държавата членка, от която са 
изпратени или транспортирани стоките, кодът на тази държава членка трябва да се предостави. 

*****Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС, 
включващ корекции на предходни справки-декларации може да бъде отрицателен. 

******Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“ 
 


