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§ 42. Създава се приложение № 43 към чл. 95, ал. 7:
„Приложение № 43
към чл. 95, ал. 7

„Приложение № 43 към чл. 95, ал. 7

Входящ номер/дата:
ТД на НАП:
попълва се от приходната администрация
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО
ЛИЦЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО СПЕЦИАЛЕН
РЕЖИМ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
ИЛИ ТЕРИТОРИИ
Настоящото заявление подавам за:
Регистрация на данъчно задължено лице представител по чл. 157а, ал. 2 ЗДДС
Промяна на данни относно регистрацията на
данъчно
задълженото
лице
представител
(актуализация)
Данни за данъчно задълженото лице - представител
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС
Идентификационен номер по ЗДДС за изпълнение на
задълженията по специален режим за дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии
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)
Контакти
Адрес
Квартал ...............................................Улица ...............................................................................
Номер ..................... Блок .............Етаж ............... Апартамент ..........Пощенска кутия ..........
Град .............................................................................. Пощенски код .....................................
Община ....................................... Област/Регион ...................................................................
Държава ..................................................................................................................................
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Телефон ………………….
Електронен адрес ………………….
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
.............................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно
задълженото лице .......................................................................................................................
Банкова сметка
IBAN
BIC
Наименование на банка
Титуляр на банковата сметка
Постоянни обекти на данъчно задълженото лице - представител в други държави
членки на ЕС*
Идентификационен номер за целите на ДДС
Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация,
ако постоянният обект няма идентификационен номер за целите на
ДДС
Търговско име на постоянния обект
Адрес
Улица .............................................................. Номер .......... Етаж ......... Апартамент ............
Град ............................................ Пощенски код ...................... Пощенска кутия ...................
Община ................................................................... Област/Регион ….......................................
Държава …....................................................................................................................................
*информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект
Идентификация на данъчно задълженото лице - представител в други държави
членки на ЕС*
Ако друга държава членка на ЕС е издала на посоченото по-горе лице
идентификационен номер за целите на ДДС като неустановено на територията на тази
държава членка данъчно задължено лице, посочете всички такива идентификационни
номера.
Държава
членка
на
ЕС,
издала
Идентификационен номер за
идентификационния номер за целите на ДДС
целите на ДДС
Предходни регистрации като представител*
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице
вече е било регистрирано в Република България или в друга държава членка на
ЕС като представител, посочете идентификационните номера за изпълнение на
задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии, които е използвало лицето.
Държава
членка
на
ЕС,
издала
Идентификационен номер за
идентификационния номер за изпълнение на изпълнение на задълженията по
задълженията
по
специален
режим
за специален режим за дистанционни
дистанционни продажби на стоки, внасяни от продажби на стоки, внасяни от трети
трети страни или територии
страни или територии
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*информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера,
използвани преди подаване на заявлението
Промяна на държава членка по идентификация
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава
членка като представител и:
� е преместило мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на
територията на Република България, или
� няма установяване по седалище или адрес на управление на територията на ЕС
и е преместило постоянния си обект от територията на друга държава членка на
територията на Република България, или
� няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС,
но има установяване по постоянен обект както на територията на Република България,
така и на територията на друга държава членка и са изтекли две години, следващи
годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава
членка
и желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република България,
посочете идентификационния номер за изпълнение на задълженията по специален
режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, под
който лицето е регистрирано в другата държава членка на ЕС.
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето като представител в Република
България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава членка на ЕС, като
я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от 10-число на
месеца, следващ датата на настъпване на промяната.
Държава членка на ЕС, издала
Идентификационен
номер
за
идентификационния номер за изпълнение на изпълнение на задълженията по специален
задълженията по специален режим за режим за дистанционни продажби на стоки,
дистанционни продажби на стоки, внасяни внасяни от трети страни или територии
от трети страни или територии
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:“

“

