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ОТНОСНО:  Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № Н-12 

от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на 

данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на 

Европейския Съюз (обн., ДВ, бр.75 от 12.09.2006 г.) 

 
 
 УВАЖАЕМИ Г-Н ДЯНКОВ,  
 
 Предлагам на Вашето внимание проект на НАРЕДБА № Н-12 от 24.08.2006 г. 
за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно 
незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския 
Съюз.  
 
 На основание чл. 81, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност 
министърът на финансите издава наредба, с която се определят условията, редът и 
начинът за възстановяване на данъка по ал.1. 
   

С проекта на наредбата се предлагат следните допълнителни изменения от 
техническо естество: 
  

- заменя се определението Общността с  Европейски съюз; 



 - увеличава се обхвата на лицата, които имат право да възстановяват данъкът 
върху добавената стойност, като освен, регистрираните по реда на чл. 9 от Наредбата, 
лица т.н.  "агент", подобни права се дават и на доставчиците (продавачите) на стоките.    
 
 Тази опция се въвежда, след направени анализи на предложения от страна 
икономически оператори и административни ръководители, тъй като досега 
действащия режим създаваше излишни пречки и трудности пред лицата, които искаха 
възстановяване на заплатен от тях данък на територията на страната. 
 

Считаме, че по този начин ще се даде стимул на вътрешната търговия, най-вече 
в пограничните райони. 
 .  
 
Приложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № Н-12 от 

24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената 
стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са 
установени на територията на Европейския Съюз (обн., ДВ, бр. 75 от 
12.09.2006 г.) 

         

 

 
 

 


