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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

 

 

Вх. №................./......................г.                    
                                                                                                          До ТД на НАП .......................... 

        Офис …………………………. 
 

ИСКАНЕ 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МЕСТНО ЛИЦЕ 

 

ЧАСТ І 
 
От  …………………………………………………………………………………………………………… 
                                    (име/наименование на кирилица) 
……………………………………………………………………………………………………. 
                                   (име/наименование на латиница) 
 
(Името на физическото лице се изписва на кирилица и на латиница в съответствие с документа за 
самоличност на ФЛ. Наименованието на юридическото лице се изписва на кирилица и на латиница в 
съответствие със заявеното в Търговския регистър изписване на латиница (ако има такова). Когато липсва 
такова заявяване се посочва как да бъде изписано наименованието на латиница в издадения документ. В 
останалите случаи наименованието се транслитерира съгласно Закона за транслитерацията). 

 
ЕГН / ЛНЧ / ЛН / Служебен № от регистъра на 
НАП 

          

/попълва се от физически лица, включително и в качеството на ЕТ, самоосигуряващо се лице 
 и собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин/ 
 

ЕИК по БУЛСТАТ / ЕИК по ЗТР          
/попълва се само от юридически лица и приравнените на тях, без ЕТ/ 

 
Адрес за 
кореспонденция 

................................................................................................................................... 

 

Адрес по чл. 8 от 
ДОПК 

 

......................................................................................................................... 
 

Електронен адрес за     
кореспонденция с НАП 

…………………..……………………………………………………...…………

Представлявано от 

(при наличие на електронен адрес, същият се попълва задължително) 
 

..……………………………………………………………………………….…… 
                        (трите имена на представителя/пълномощника) 
 

В качеството му на:       ………………………………………………………………..………………….. 
                       (длъжност на представляващия) 
 
Телефон за връзка     ......................................................................................................................... 
               (попълва се задължително-код и телефонен номер) 

 
Моля да ми бъде издадено, съответно заверено, удостоверение за българско местно лице, което 
следва да послужи в ……………….………………….  * 
                                      (име на съответната държава) 
 
* Когато между Република България и посочената държава е налице Спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане (СИДДО) и лицето отговаря на критериите за „местно лице“, предвидени в българското 
законодателство и конкретната СИДДО, на лицето се издава удостоверение за „местно лице“ по смисъла на 
СИДДО. 
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Когато лицето отговаря на критериите за „местно лице“ съгласно вътрешното законодателство, но не отговаря на 
критериите за „местно лице“, предвидени в конкретната СИДДО или не е налице сключена СИДДО с посочената 
държава, на лицето се издава удостоверение за „местно лице“ по смисъла на вътрешното законодателство.  
 
Година, за която следва да послужи удостоверението:…………………………………… 
                                              (посочете съответната година) 
Необходими са ………….. брой/я оригинали.  
 

 Прилагам попълнен формуляр на удостоверение за местно лице на съответната 
чуждестранна данъчна администрация (Отбележете с Х).   

 Желая да получа удостоверението за местно лице по пощата на посочения от мен адрес за 
кореспонденция в страната (Отбележете с Х).   

 
 

Дата: ……….……….       Подпис: ………..…… 

ЧАСТ ІІ  
 

(задължително се попълва когато се иска издаване на  удостоверение за местно физическо  лице)  
 
Данни, имащи значение за определянето на физическото лице като местно лице за Република 
България: 
 
Гражданин съм на    ………………….……………..………. 
                                      (посочете съответната/ите държава/и) 
 
Пребивавал/а съм извън Република България, както следва: 
 
1. През ………….. година,от ……..……… до …….….….., общо …………….…. дни, в …………… 
            (дата и месец)        (дата и месец)           (общ брой на дните)            (държава) 
2. През ………….. година, от ……..……… до …….….….., общо …………….…. дни, в ……………. 
            (дата и месец)        (дата и месец)           (общ брой на дните) )            (държава) 
3. През ………….. година, от ……..……… до …….….….., общо …………….…. дни, в ……………. 
            (дата и месец)        (дата и месец)           (общ брой на дните) )            (държава) 
 
 
(Посочва се информация за годината, за която се иска издаване на удостоверение, и за предходната година. 
В случай, че е необходимо да бъдат посочени повече данни, моля представете отделна справка). 
 
 
През останалото време съм живял/а в Република България. 
 
Таблицата се попълва задължително: (отбележете вярното с Х)                            Да             Не 
Семейството ми (съпруг/а, дете/деца до 18 годишна възраст) живее в РБългария   
Разполагам с постоянно жилище в РБългария*   
Разполагам с постоянно жилище в чужбина*   
Притежавам недвижимо имущество в РБългария   
Притежавам недвижимо имущество в чужбина   
Осъществявам трудова/професионална/стопанска дейност в РБългария   
Осъществявам трудова/професионална/стопанска дейност в чужбина   
През годината, за която е нужно удостоверението, съм трайно установен/а в РБългария   
Изпратен/а съм в чужбина от българската държава или български работодател   
 
* Постоянно жилище е това, което е на разположение на лицето и то го ползва като свой дом, без значение 
основанието, на което се ползва (собствено, наето, на друг член от семейството, др.). 
 
 
 
Дата: ……….……….       Подпис: ………..…… 


