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          Проект 
Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона 

за данък върху добавената стойност 
 
(обн., ДВ, бр. 76 от  2006 г.,   изм. и доп., бр. 101 от  2006 г., бр. 3 от  2007 г.,  бр. 16 

от  2007г., бр. 39 от 2008 г., бр. 71 от 2008 г. доп., бр. 105 от 2008 г., изм. и доп., бр. 4 от 
2009 г.) 

 
 
§1. В чл.2 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Досегашният текст става ал.1. 
2. Създават се  ал.2, ал.3 и ал. 4 със следното съдържание: 
„(2) За целите на определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга по 

чл.21, ал. 2 от закона, за данъчно задължено лице се счита и всяко лице, което извършва, 
както доставки в рамките на независима икономическа дейност, така и доставки 
непопадащи в рамките на независима икономическа дейност, когато e получател по 
доставка на услуга.  

(3) За целите на определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга по 
чл.21, ал. 2 за данъчно задължено лице се счита и всяко данъчно незадължено юридическо 
лице, регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност, когато e получател по 
доставка на услуга.  

(4) Данъчно задължено лице е и всяко лице по ал.2 и 3, когато предоставя услуги  с  
получател, установен в друга държава.” 

 
§2. Чл.5, ал.2 се отменя. 
 
§3. Член 6 се отменя. 
 
§4. Член 7 се отменя. 
 
§5. Член 8 се отменя. 
 
§6. В чл.9 се създава ал.6: 
„(6) В случаите на вътреобщностно придобиване по чл.13, ал.6 от закона, лицето 

следва да разполага с документ, удостоверяващ вноса в другата държава членка.” 
 
§7. В чл.12, ал.8 думите „по чл.25, ал.8” се заменят с „по чл.25, ал.9”. 
 
§8. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Досегашният текст става ал.1. 
2. Създава се ал.2: 
„(2) В случаите по чл.130 от закона, когато към момента на получаване на 

стоките/услугите пазарната цена на същите е различна от пазарната цена към датата на 
възникване на данъчното събитие за по-ранната доставка, не се счита, че е налице 
изменение на данъчната основа на по-ранната доставка.”  

 
§9. В чл.21, ал.1, т.1 накрая се добавя „или друг документ, заверен от митническо 

учреждение, в случаите когато е налице възможност да не се подава митническа 
декларация, съгласно митническото законодателство.” 

 
§10. В чл.23 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се ал.3, 4, 5 и 6: 
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„(3) Нулева данъчна ставка се прилага и за транспортни, спедиторски, куриерски 
или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона), когато получателят е 
данъчно задължено лице, установено  на територията на страната и услугите са оказвани 
във връзка с международен транспорт между: 

1. трета страна/територия и трета страна/територия, или 
2. трета страна/територия и друга държава членка, или 
3. друга държава членка и трета страна/територия, или 
4. две точки на територията на една трета страна/територия.” 
(4) Алинея 3 се прилага и по отношение на частта на транспорта на територията на 

страната, когато същия е част от международния транспорт по ал.3 и е извършен от същия 
превозвач. 

(5) Нулева данъчна ставка се прилага и за транспортни, спедиторски, куриерски 
или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона), когато получателят е 
данъчно задължено лице, установено  извън територията на страната и когато са налице 
условията на чл.30 от закона. 

 (6) За доказване на нулевата ставка по ал.3, 4 и 5 доставчикът на услугата следва 
да разполага с документите по ал.1 или 2.” 

 
§11. Заглавието и чл.25 се изменят така: 
„Доставка на стоки за снабдяване на въздухоплавателно средство, използвано от 

авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове  
„Чл. 25. (1) За доказване на доставката по чл. 31, т. 1 от закона с място на 

изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните 
документи: 

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри 
сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са 
видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на 
съответното въздухоплавателно средство; 

2. писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител -  
когато направлението е трета страна; 

3. фактура за доставката; 
(2) Член 31, т. 1 от закона се прилага и за международен рейс в рамките на 

Общността.” 
 
§12. В чл.26 се правят следните изменения: 
„Чл. 26 (1) За доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т. 2, буква „а” и „б” 

от закона на плавателни съдове с място на изпълнение на територията на страната 
доставчикът следва да разполага със следните документи: 

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри 
сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са 
видни направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд; 

2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателния 
съд. 

3. документи, удостоверяващи правото за извършване на търговски, промишлени 
или риболовни дейности извън морските пространства на Република България; 

4. фактура за доставката. 
(2) За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, 

букви „в” и „г” от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът 
следва да разполага със следните документи: 

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри 
сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са 
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видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на 
съответното превозно средство; 

2. фактура за доставката. 
(3) За доказване на доставка на горива, резервни части и смазочни материали за 

снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, букви „д” от закона с място на 
изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните 
документи: 

1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри 
сертификат или друг документ за зареждане със стоки, от който са видни инициалът (име 
и/или номер) на съответното плавателно средство; 

2. фактура за доставката.” 
 

 
§13. Заглавието и чл.28 се изменя така: 
„Отдаване под наем на плавателни съдове и въздухоплавателни средства  
Чл. 28. (1) За доказване на доставка по чл. 31, т. 4, буква „а” от закона с място на 

изпълнение на територията на страната по отдаване под наем на плавателни съдове, 
доставчикът следва да разполага със следните документи: 

1. договор за наем, от който е видно, че плавателното средство ще плава в открито 
море; 

2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателното 
средство; 

3. копие от лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да 
извършва международен транспорт с наетото плавателно средство.  

4. фактура за доставката. 
(2) За доказване на доставка по чл. 31, т. 4, буква ”б” от закона с място на 

изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните 
документи: 

1. договор, от който е видно, че авиационният оператор извършва предимно 
международни рейсове, включително в Общността; 

2. копие от лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да 
извършва международен транспорт с наетото въздухоплавателно средство; 

3. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на 
въздухоплавателното средство; 

4. фактура за доставката.” 
 

§14. Заглавието и чл.29 се изменят така: 
„Обработка на плавателни съдове и въздухоплавателни средства 
Чл. 29. (1) За доказване на доставките на услуги по обработка на плавателен съд по 

чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът 
следва да разполага със следните документи: 

1. документ, издаден от пристанищното предприятие на корабособственика или на 
неговия агент за тези услуги, от който е видно, че плавателният съд извършва рейс в 
открито море, включително рейс в Общността, и са посочени номерът и датата на този 
рейс; 

2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателния 
съд.  

3. фактура за доставката. 
(2) За доказване на доставките на услуги по обработка на въздухоплавателно 

средство по чл.31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната 
доставчикът следва да разполага със следните документи: 
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1. документ за наземно обслужване, издаван от летищното предприятие или от 
лицензирания оператор за наземно обслужване на авиационния оператор, в който е 
посочен номерът и датата на този полет; 

2. фактура за доставката. 
(3) Спасителни операции по чл.31, т.10 от закона са тези операции, които 

представляват услуги, свързани с борба с бедствия, ликвидиране на последиците от тях, 
както и предотвратяване на бедствия посредством предохранителни мероприятия, когато 
тези операции се осъществяват извън територията на страната. 

(4) „Бедствие” е земетресение, наводнение, стихийни пожари, свличане (срутване) 
на пластове, вулканична дейност, въздушни или водни стихии, нападения на диви 
животни, каламитетно намножаване на насекоми, епидемии и др. под., както и аварии и 
катастрофи, чийто характер е станал масов и са прераснали в бедствие (химически, 
радиационни и други замърсявания, аварии или катастрофи на превозни средства, 
осъществяващи обществен транспорт и др.). 

(5) Услуги, свързани със спасителни операции, са: 
1. борба с бедствия, вкл. превоз на спасителни екипи; издирване, превоз или 

евакуация на хора; доставяне на храна, медикаменти, човешки органи и др.; действия по 
разпръскване на химически и други средства; други спасителни работи (наблюдение, 
измерване, изследване, картографиране, въздействие върху времето, фотографиране и др. 
под.); 

2. отдаване под наем на превозно средство за целите на извършваните услуги по 
т.1. 

(6) За доказване на доставките на услуги по ал. 5 доставчикът следва да разполага 
със следните документи: 

1. когато са извършени с въздухоплавателно средство: 
а) документ от чуждестранния компетентен орган, удостоверяващ 

предохранителните мерки, бедствието или ликвидирането на последиците от него, както и 
характера му; 

б) договор за извършване на услугите; 
в) свидетелство за авиационен оператор; 
г) протокол за извършените услуги в часове или друг показател по вид на услугата; 
д) фактура за доставката; 
2. когато са извършени с плавателно средство: 
а) документи, доказващи извършените услуги, съгласно Кодекса на търговското 

корабоплаване; 
б) фактура за доставката; 
3. когато са извършени с подвижен железопътен състав: 
а) документи, доказващи извършените услуги; 
б) фактура за доставката.” 

 
§15. Създава се чл.38а: 
„Чл.38а (1) В случаите, когато за доставките, изброени в тази глава данъкът е 

изискуем от получателя на основание чл.82 от закона, получателят следва да разполага с 
относимите към него документи по тази глава, удостоверяващи обстоятелствата за 
облагане на доставката с нулева ставка. 

(2) Алинея 1 се прилага и за получени услуги, свързани с обработка на плавателен 
съд или обработка на въздухоплавателно средство, извършени на пристанища или летища 
извън територията на страната.”  

 
§16. В чл.45, т.2, буква „б” думите „или писмено потвърждение от получателя или 

упълномощено от него лице, удостоверяващи” се заменят с „удостоверяващ”. 
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§17. В чл.54 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се ал.2: 
„(2) При доставка на услуга по чл.21, ал.1 и 2 от закона, когато клиентът е 

установен в държавата, където е установен и доставчикът, данъкът е изискуем от 
доставчика - регистрирано по този закон лице, независимо дали клиентът е данъчно 
задължено лице или данъчно незадължено лице.”  

2. Алинея 2 става ал.3 и думите „на чл.25, ал.6” се заменят с „на чл.25. ал.7” 
3. Създават се ал.4 и 5: 
„(4) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие за доставки по чл.25, ал.5 от 

закона, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става 
изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на 
получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че 
данъкът е включен в размера на извършеното плащане. 

(5) В случаите по ал.4 полученото авансово плащане без данъка се приспада, до 
изчерпването му, от данъчните основи на последващите доставки по чл.26, ал.8 от 
закона.” 

 
§18. В чл.56а, ал.1 и 3 думите „три данъчни периода” се заменят с „12 данъчни 

периода”. 
 
§19. В чл.58 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал.1 думите „три данъчни периода” се заменят с „12 данъчни периода”. 
2. В ал.3 и 4 след думите „по чл.6, ал.2” се добавя „от закона”. 
3. В ал. 5 след думите „по чл.13, ал.3” се добавя „от закона”. 
 
§20. В чл.61а  думите „три данъчни периода” се заменят с „12 данъчни периода”. 
 
§21. В чл.68 ал.3 се изменя така: 
„(3) Ако след подаването на двете справки-декларации по чл. 92, ал.1, т.2 от закона 

е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на 
последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, 
който подлежи на прихващане или възстановяване в 30-дневен срок. Ако в някоя от 
подадените две справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение 
на който не е приложим чл.92, ал.3 и 4 от закона, този данък се прибавя към 
неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка 80 на 
последната справка-декларация.” 

 
§22. В чл.71 думите „трите едномесечни периода” се заменят с ”двата едномесечни 

периода”. 
 
§23. В чл.73 се създава ал.5: 
„(5) Лице, регистрирано на основание чл.96, 97, 98, 99, 100, 102, 132 или 133 от 

закона се счита за регистрирано и на основание чл.97а от закона.” 
 

§24. В чл.74 се правят следните изменения: 
1. В ал.3, т.2 думите „по чл.135, ал.2 и 3” се заменят с „чл.135, ал.2, 3 и 6”. 
2. В ал.4 думите „копие от съдебното решение” се заменят с „удостоверение”. 
 
§25. В чл.76, ал.1 думите „по чл.135, ал.2 и 3” се заменят с „чл.135, ал.2, 3 и 6”. 
 
§26. В чл.77, ал.3 думите „удостоверяващо” се заменят с „или друг документ, 

удостоверяващи”. 
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§27. В чл.78 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал.1 думите „чл.99” се заменят с „чл.97а, чл.99”. 
2. Алинея 8 се отменя. 
3. Алинея 9 се изменя така: 
„(9) Фактурите за вътреобщностни доставки на стоки и получени услуги, издадени 

от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се считат за отговарящи 
на изискванията по чл.114 от закона, когато поредният номер на документа не е 
десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри”. 
 

§28. В чл.79 се правят следните изменения и допълнения: 
1.  В ал.2, т.2 думите „основание чл. 99” се заменят с  „основание чл.97а, 99 ”. 
2. В ал.2, т.3  думите  „по чл. 22 – 24” се заменят с „по чл.21, ал.2”. 
3. В ал.8 думите „не се издава” се заменят с „може да не се издава”. 
4. Създава се ал.9: 
„(9) Независимо от ал.8, в случаите по чл.25, ал.8 от закона при възникване на 

данъчното събитие за доставката регистрираното лице задължително издава фактура, в 
която посочва цялата данъчна основа на доставката.”  

 
§29. В чл.81 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал.1, т.5 думите „чл.8, ал.6” се заличават. 
2. Алинея 6 се изменя така: 
 „(6) Протокол по чл.117 от закона се издава и в случаите, когато доставката е 

облагаема с нулева ставка, както и когато данък не следва да се начислява.” 
 
§30. В чл.83 се създава ал.6: 
„(6) В случаите на продажба по чл.131 от закона, когато за предмета на проданта е 

приложим чл.50 от закона, длъжникът следва да уведоми публичния изпълнител, 
съдебния изпълнител или заложния кредитор за наличие на това обстоятелство до 
обявяването на проданта.” 

 
§31. Член 92 се отменя  
 
§32. В чл.103, ал.2, т.1, буква „а” след думите „изискванията на чл. 114” се добавя 

„от закона”. 
 
§33. В чл.113 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал.3 думите „основание чл. 99” се заменят с „основание чл.97а, 99”.  
2. В ал.13 думата „нерегистрирани” се заменят с „данъчно незадължени”.  
3. В ал.16 се добавя изречение второ: „Доставките по предходното изречение 

могат да се отразят на един ред в отчетните регистри.”  
 
§34. В чл.117 се правят следните изменения и допълнения:  
1. В ал.2: 
а) в т.4 буква „б” се изменя така: 
„б) доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на 

територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени за 
целите на ДДС лица в друга държава членка; 

б) т.9 се изменя така: 
„9. обща сума на данъчните основи на извършените доставки на услуги по чл. 21, 

ал. 2 към едно данъчно задължено за целите на ДДС лице в друга държава членка; 
2. В ал.3 думите „по чл.21, ал.3 и чл.22-24” се заменят с „по чл.21, ал.2”; 
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3. В ал.4 думите „и доставките на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от закона, с 
място на изпълнение на територията на друга държава членка” се заличават; 

4. В ал.5 думите „по чл.21, ал.3 и чл.22-24” се заменят с „по чл.21, ал.2”; 
5. Алинея 8 се изменя така: 
„(8) VIES-декларация може да не се подава за доставки на услуги по чл. 21, ал. 2, 

когато доставката на тези услуги е освободена в държавата членка, където е мястото на 
изпълнение на доставката.”  

 
§35. В Приложение № 1 към чл.74, ал.1, в раздел Б след ред „чл.97, ал.1 ЗДДС ...” 

се добавя ред със следното съдържание: 
 

 Чл.97а ЗДДС – Задължителна регистрация за данъчно задължени лица по чл.3, ал.1,  
 5 и 6 от ЗДДС 

 
§ 36. В приложение №4 към чл.75, ал.1 след ред „е регистрирано по ЗДДС лице от:” 

се добавя ред: „на основание …………….. от закона” 
 
§37. В приложение № 6 към чл.68, ал.4 в таблицата в последната колона подколона 

3 се заличава. 
 
§38. В приложение № 8 към чл.77, ал.1 в раздел Б накрая се добавя ред: 
 

 Чл.108, ал.1, т.4 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание  
 чл.97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице 

основание за задължителна дерегистрация. 
 
§39. В приложение №10 към чл.113, ал.2 в колона 22 думите „чл.21, ал.3 и чл.22-

24” се заменят с „чл.21, ал.2”. 
 
§40. В приложение №11 към чл.113, ал.3 в колона 14 думите „и по чл.147, ал.3 

ЗДДС”  се заличават. 
 
§41. В приложение №12 към чл.113, ал.4 се правят следните изменения и 

допълнения: 
1. В раздел „Изисквания към записите при издаване на протоколи по чл. 117, ал. 4 

от закона” се добавя абзац трети: 
„При положение, че е издаден протокол по чл.117, ал.2 от закона, в който 

получателя по доставката е начислил данък 0 или в който не е начислен данък, протоколът 
се отразява в „PRODAGBI.ТХТ” и „POКUPKI.ТХТ” на издателя, но полето, описващо 
стойност за данъка, се оставя празно (не се попълва) или се записва стойност нула (0).   

2. В таблицата към „Файлът „DEKLAR.ТХТ” съдържа....” се правят следните 
изменения: 

а) на ред 01-17 в колона 2 думите „по чл.21, ал.3 и чл.22-24” се заменят с думите 
„чл.21, ал.2”; 

б) на ред „01-18” в колона 5 думите „(02-18) от дневник продажби” се заменят с 
„(02-18) + (02-25) от дневник продажби”. 

в) на ред 01-80 в колона 2 думите „45-дневен” се заменят с „30-дневен”. 
3. В таблицата към раздел „Дневник за продажбите - структура на файловете на 

магнитния или оптичния носител” се правят следните изменения: 
а) на ред „02-17” в колона 2 думите „по чл.21, ал.3 и чл.22-24” се заменят с „по 

чл.21, ал.2”. 
б) на ред „02-25” в колона 3 думата „не” се заменя с „да”. 
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§42. В приложение № 13 към чл.116, ал.1 се правят следните изменения: 
1. В текста на клетка 17 думите „по чл.21, ал.3 и чл.22-24” се заменят с „по чл.21, 

ал.2”. 
2. В текста на клетка 18 накрая се добавя „както и на доставки като посредник в 

тристранна операция”. 
3. В текста на клетка 43 думите „и по чл. 147, ал. 3 от ЗДДС” се заличават. 
4. В текста на клетка 80 думите „45-дневен” се заменят с „30-дневен”. 
 
§43. В приложение №14 към чл.117, ал.1 се правят следните изменения: 
1. В раздел В думите „по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 ЗДДС, с място на изпълнение на 

територията на друга държава членка, по които получатели са регистрирани за целите на 
ДДС лица в друга държава членка” се заменят с „по чл. 21, ал.2 ЗДДС, с място на 
изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно 
задължени за целите на ДДС лица в друга държава членка.” 

2. В таблицата в колона 5 думите „по чл.21, ал.3 и чл.22-24” се заменят с „по чл.21, 
ал.2”. 

 
 §44. В приложение № 15 към чл.118, ал.1 се правят следните изменения и 
допълнения: 

1. В таблицата по т.5 „Секция ВОД” на ред 6 колона 2 думите „по чл.21, ал.3 и 
чл.22-24” се заменят с „по чл.21, ал.2”; 

2. В раздел „Основания за отказ на приемането на магнитния или оптичния 
носител”, в таблицата към секция „ВОД” на ред 6 в колона 2 думите „по чл.21, ал.3, чл.22-
24” се заменят с „по чл.21, ал.2”. 

 
Преходни и заключителни разпоредби 

 
§45. (1) За данъчни периоди до 31 декември 2009 г., включително се използват 

образците на документите по приложенията, регламентирани в Правилника за прилагане 
на Закона за данък върху добавената стойност (Обн. ДВ. бр.76 от 2006г., изм. ДВ. бр.101 
от 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 2008г., изм. 
ДВ. бр.71 от  2008г., изм. ДВ. бр.105 от 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 2009г.) 

(2) Приложение №6, към чл.68, ал.4, регламентирано в Правилника за прилагане на 
Закона за данък върху добавената стойност (Обн. ДВ. бр.76 от 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 
2006г., изм. ДВ. бр.3 от 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 2008г., изм. ДВ. 
бр.71 от  2008г., изм. ДВ. бр.105 от 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 2009г.) се прилага към 
справките декларации, отнасящи се за данъчни периоди след 1 януари 2010 г., до 
приключване на тримесечната процедура по приспадане. 

 
§46. (1) При доставка след 1 януари 2010 г. включително на стока втора употреба, 

придобита при условията на вътреобщностно придобиване, за която е начислен данък към 
31 декември 2009 г., включително, се прилага общия ред на закона за облагане на 
доставката.  

(2) В случаите по ал.1 за начисления данък към 31 декември 2009 г., включително, 
правото на приспадане на данъчен кредит възниква и се упражнява по реда на чл.151, ал.4 
от закона. 

 
§47. За доставки по чл.25, ал.5 от закона, чието изпълнение е започнало към 31 

декември 2009 г., включително, относно данъчното събитие на доставката се прилага 
разпоредбата на чл.25, ал.4 от закона.  
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§48. За лицата по §52, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр.95 от 
2009 г.), които са внесли данъка за направеното авансово плащане на основание чл.91, ал.3 
(отм.) от закона, на датата на възникване на данъчното събитие на доставката възниква 
задължение за регистрираното лице получател да начисли данък върху данъчна основа на 
доставката намалена с направеното авансово плащане, за което е внесен данъка. 

 
§49. Акредитираните представители на регистрирани чуждестранни лица, 

установени в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни 
инструменти за взаимопомощ, отговарят солидарно и неограничено за задълженията на 
чуждестранното лице, възникнали до 31 декември 2009 г. включително. 

 
§50. Правилникът влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник". 
 

 
 
 
 
ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И  
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  

   /Симеон Дянков/ 
 


