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 На основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за Националната агенция за приходите 

във връзка с чл. 112, ал. 11 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2022 г. (ЗДБРБ), обн. ДВ бр. 18 от 4 март 2022 г., изм. и доп. ДВ бр. 52 от 5 юли 2022 г., 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

 І. Образец на декларация за предоставяне на компенсации по чл. 112, ал. 11 от ЗДБРБ 

за 2022 г., съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

 ІІ. Ред и начин за подаване на декларация за предоставяне на компенсации по            

чл. 112, ал. 11 от ЗДБРБ за 2022 г. (основна и коригираща декларация по чл. 112, ал. 11 от 

ЗДБРБ за 2022 г.), както следва: 

 Декларацията за предоставяне на компенсации по чл. 112, ал. 11 от ЗДБРБ за 2022 г. 

се подава по електронен път чрез разработена електронна услуга, съгласно Правилата за 

ползване на електронните административни услуги на Национална агенция за приходите 

(НАП), предоставяни с квалифициран електронен подпис, утвърдени от изпълнителния 

директор на НАП и публикувани на официалната интернет страница на Агенцията. 

Електронната услуга е достъпна за регистрираните по Закона за данък върху добавената 

стойност лица, които са крайни разпространители по смисъла на чл. 112, ал. 3 от ЗДБРБ за 

2022 г., с активен достъп за ползване на електронна услуга „Приемане на справка – 

декларация по ДДС/Приемане на VIES – декларация №627/№629“. 

https://dv.parliament.bg/DVPics/2019/101_19/101_dekla_5.pdf
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 В Портала за електронни услуги на НАП електронната услуга „Декларация за 

предоставяне на компенсации по чл. 112, ал. 11 от ЗДБРБ за 2022 г.“ се намира в група 

услуги с наименование „ДДС декларации“. 

 Декларацията по чл. 112, ал. 11 от ЗДБРБ за 2022 г.  се подава в срок до 14-о число 

на месеца, следващ месеца на предоставяне на компенсациите.  

 Корекция на подадена декларация по чл. 112, ал. 11 от ЗДБРБ за 2022 г. след 

изтичането на срока за подаване се прави чрез подаване на нова декларация в срок до края 

на месеца, през който лицето е подало декларацията. 

  

 Заповедта влиза в сила от 01.08.2022 г. 

 Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страницата на НАП 

(http://www.nap.bg). 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: Образец на декларация за предоставяне на компенсации по          

чл. 112, ал. 11 от ЗДБРБ. 

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:  РУМЕН СПЕЦОВ  

                                                                        

              Документът е електронно създаден и подписан, като данни за електронния подпис на издателя се 

визуализират в горния десен ъгъл на началната страница, съгласно действащите нормативни изисквания. 

  

http://www.nap.bg/
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