
           ПРОЕКТ! 

 
 

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 Общността  

(обн., ДВ, бр.75 от 2006 г., изм. бр. 106 от 2006 г.) 

 

§ 1. В наименованието думата “Общността” се заменя с “Европейския съюз”.  

§ 2. В чл. 2, ал.1 се правят следните изменение и допълнения:  

1. В основния текст думата “Общността” се заменя с “Европейския съюз”.  

2. В т. 1 думата “Общността” се заменя с “Европейския съюз”. 

 3. В т. 3 накрая се добавя „или равностойността му в евро” 

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:  

1. В ал. 1 изречение първо накрая се добавя „или доставчик на стоката”. 

 2. Алинея 2 се изменя така:  

„(2) Ако данъкът върху добавената стойност, подлежащ на възстановяване, се 
изплаща на чуждестранното физическо лице от агента, същият се възстановява на агента 
от доставчика на стоките.” 

§ 4. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. В основния текст след думата „агента” се добавя „или доставчика на стоката”. 

2. В т. 2 след думата „фактура” се добавя „или друг подобен документ”, а думата 
“Общността” се заменя с “Европейския съюз” 

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1: 

 а) в основния текст накрая се добавя “независимо дали е издадено от местно лице 
или от такова, от друга държава – членка на Европейския Съюз”; 

б) в т. 2 думата “Общността” се заменя с “Европейския съюз” 

  2. Алинея 7 се изменя така:  

  „(7)„Митническите органи предоставят информация за заверените искания на 
тримeсeчие на приходната администрация  до 10-то число на месеца, следващ 
предходния.” 

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така:  

„(2) Ако искането по ал.1 е издадено от български доставчик, то се попълва в три 
екземпляра на български език, като информацията по ал. 1, т. 1 от се попълва и на 



латиница. Първият екземпляр от искането е предназначен за доставчика за водене на 
счетоводната отчетност, вторият - за агента или чуждестранното физическо лице,  а 
третият - за митническото учреждение.” 

 2. В ал. 5 думата “приложението” се заменя с “изискванията на ал. 6” 

3. В ал. 6, т. 6, в основния текст след думата „агента” се добавя „или доставчика на 
стоката”. 

§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така:  

“(1) Агентът или доставчикът на стоката нареждат изплащането на подлежащия на 
възстановяване данък върху добавената стойност  на чуждестранното физическо лице в 
български левове.” 

2. Алинея 2 се изменя така:  

„(2) Изплащането се извършва при спазване на специалните нормативни изисквания 
за плащанията, след като агентът или доставчикът на стоката задължително извършат 
проверка и се уверят, че са изпълнени всички изисквания на тази наредба, даващи право на 
възстановяване на данъка върху добавената стойност.” 

  3. Алинея 3 се изменя така:  

  „(3) Изплащането се извършва в момента на представяне на документите по чл. 4, 
ал. 1 или в друг срок, който е договорен между лицата, но не по-късно от края на месеца, 
следващ месеца, през който изтича срокът по чл. 2, ал. 1, т. 4 .” 

4. В Ал. 5 след думата „агентът” се добавя „или доставчикът на стоката.”. 

5. В Ал. 6 след думите „агентът” се добавя „или доставчикът на стоката”. 

6. В Ал.7 след думата „агентът” се добавя „или доставчикът на стоката”, думата 
„искането” се заменя със „завереното искане”. 

§ 8. В чл. 8, ал. 4 след думата „увеличи” се добавя „размера на”. 

§ 9. В чл. 9, ал. 1, т. 3 числото „500” се заменя с „200”. 

 § 10. Създава се чл. 10а:  

„Чл. 10а. Лицата, извършващи продажби на стоки с право на възстановяване на 
данък върху добавената стойност, са длъжни да поставят на видно място в обектите 
(витрините), в които осъществява дейността си по тази наредба информация (стикери) за 
общите условия за възстановяването на данъка.” 

§ 11. В чл. 12, ал.1 думите „доставчиците, които имат право да възстановяват 
платен данък върху добавената стойност на чуждестранни физически лица” се заличават. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

 § 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.  
     



 

 

ЗАМЕСТНИК  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:  

   

СИМЕОН ДЯНКОВ 

 


