Проект

Наредба № ______
от____________2010 г.
за изменение и допълнение на НАРЕДБА № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на
данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата
членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Общността (обн., ДВ,
бр. 101 от 2009 г.)
§1. В чл. 5, ал.3 накрая се добавя ново изречение „Искане за възстановяване, което се
отнася до периодите на възстановяване от 2009 г., се подава не по-късно от 31 март 2011 г.“
§2. В Приложение №1 към чл.14, ал.1 се правят следните изменения:
1. В раздел І, т.1 Формат, име, структура на файла в изречение първо след думите „UTF8 и име” се добавя „«VATREFUND.TXT» или”.
2. В раздел І, т.2 Описание на полетата от редове на файла, В секция „Информация за
покупките (описание на фактурите)” редове с кодове 04-07 и 04-08 се изменят така:
04-07

Идентификационен Символен –
номер по ДДС на 14
доставчика

04-08

Идентификационен Символен –
номер по ДДС или 20
данъчен номер на
доставчика

ДДС
идентифика
ционен
номер

За доставчици Да – за данъчни
от
всички фактури
за
държави
всички държави
освен Германия
Само
за Да – за данъчни
за
доставчици от фактури
доставчици
от
Германия
Германия, ако не
е попълнен 04-07

3.
В
раздел
І,
т.3,
Пример
1
изречението
първо
„01;BG117123456;0;LU;01.01.2009;31.03.2009;en;131123456;;2;2;EUR;315775.35;47316.30;462
53.04” се заменя с
„01;BG117123456;0;LU;01.01.2009;31.03.2009;en;EUR;;2;2;131123456;315775.35;47316.3
0;46253.04”
4.
В
раздел
І,
т.3,
Пример
2
изречение
първо
„01;BG117123456;1;LU;01.01.2009;31.03.2009;en;131123456;BG20100000000125;2;2;EUR;280
955.35;42116.30;33693.04” се заменя с
„01;BG117123456;1;LU;01.01.2009;31.03.2009;en;EUR;BG20100000000125;2;2;13112345
6;280955.35;42116.30;33693.04”
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§3. В §1а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашен текст на §1а става т.1
2. Тази наредба въвежда разпоредбите Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври
2010 година за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за
възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива
2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по
възстановяване, но установени в друга държава-членка (OВ, L 275 от 20.10.2010, p. 1–2).

Проект
§4. Наредба влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник”, с
изключение на §1, които влизат в сила от 1 октомври 2010 г.

Заместник министър-председател и
Министър на финансите:
(Симеон Дянков)

