
1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТДД
РЕГИСТРАЦИЯ Данъчно подразделение
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК Код:
ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Входящ №  /г.

Попълва се от данъчната администрация
Номер от НДР

А. Наименование и адрес на лицето

БУЛСТАТ

Раздел А: Настоящото заявление подавам за регистрация по ЗДДС

� Регистрация по ЗДДС   � Промяна на данни относно регистрацията по ЗДДС

(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., в сила от 12.04.2005 г.)
Раздел Б: Правото (задължението) си за регистрация реализирам на основание:
� чл. 108 ЗДДС - облагаем оборот, съгласно чл. 108, ал. 2 ЗДДС за последните 12 последователни месеца преди текущия - _____ лв.
� чл. 110 ЗДДС - общ облагаем оборот, съгласно чл. 110, ал. 2 ЗДДС за последните 12 последователни месеца преди текущия - _____ лв.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
� чл. 124 ЗДДС - ефективно внесен основен капитал в размер на _____ лв.
� чл. 124а ЗДДС - основен (главен) изпълнител по договор за извършване на доставки по чл. 92 ЗДДС.
� чл. 124б ЗДДС - лице, придобило по наследство, по завет или чрез продажба на наследството или на предприятието от наследниците предприятието на починало лице - едноличен 
търговец, което е било регистрирано по този закон към датата на смъртта му.

Фирма на починалото
лице - едноличен търговец: ________________
ЕГН на починалото 
лице - едноличен търговец: ________________
БУЛСТАТ на починалото 
лице - едноличен търговец: ________________
Номер от НДР на починалото 
лице - едноличен търговец: ________________

� чл. 125, ал. 1 ЗДДС - лице, придобило стоки и услуги от регистрирано лице на основание чл. 6а, ал. 1, т. 1 ЗДДС - преобразуване на търговски дружества по реда на глава шестнадесета 
от Търговския закон.

Наименование на
регистрираното лице: ________________
БУЛСТАТ на
регистрираното лице: ________________
Номер от НДР на
регистрираното лице: ________________
Дата на вписването на
обстоятелствата 
по чл. 6а ЗДДС в
търговския регистър: ________________

� чл. 125, ал. 1 ЗДДС - лице, придобило стоки и услуги от регистрирано лице на основание чл. 6а, ал. 1, т. 2 ЗДДС - прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон.

Наименование на
регистрираното лице: ________________
БУЛСТАТ на
регистрираното лице: ________________
Номер от НДР на
регистрираното лице: ________________
Дата на вписването на
обстоятелствата по чл. 6а
ЗДДС в търговския регистър: ________________

� чл. 125, ал. 1 ЗДДС - лице, придобило стоки и услуги от регистрирано лице на основание чл. 6а, ал. 1, т. 3 ЗДДС - извършване на непарична вноска в търговско дружество.

Наименование на
регистрираното лице: ________________
БУЛСТАТ на
регистрираното лице: ________________
Номер от НДР на
регистрираното лице: ________________
Дата на вписването на  
обстоятелствата 
по чл. 6а ЗДДС в 
търговския регистър: ____________
Раздел Г: Приложени документи

� Справка за облагаемия оборот и общия облагаем оборот по месеци за последните
12 месеца преди текущия
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� Друг документ:...........................................................................................................

� Друг документ:...........................................................................................................

� Друг документ:...........................................................................................................

� Друг документ:...........................................................................................................

� Друг документ:...........................................................................................................

� Друг документ:...........................................................................................................

Раздел Д: Акредитиран представител

� Регистрацията по закона осъществявам на основание чл. 121 ЗДДС чрез
акредитирания представител:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
БУЛСТАТ на акредитирания представител: ______________________________________________________________________________________________________
Номер от НДР на акредитирания представител: ______________________________________________________________________________________________________
Адрес на акредитирания представител: ______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписаният............................................................................................................................
декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията
на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

Дата:.......................... Длъжност:............................ Подпис и печат:.......................

Долуподписаният.....................................................................................................................................................................
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и
точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.

Дата:.......................... Длъжност:............................

Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.


