
Услуги на НАП с възможност да се извършат посредством електронен подпис 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ВИД НА УСЛУГАТА ПЕРИОДИЧНОСТ 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА 

УСЛУГАТА 
ПОСРЕДСТВУМ 
ЕЛЕКТРОНЕН 

ПОДПИС 

1. Издаване на актове за регистрация по 
ДДС регистрация 

няма указан срок, задължението възниква по закон 
не 

2. Издаване на Удостоверение за наличието 
или липсата на задължения удостоверение 

по искане на лицето 
да 

3. Издаване на Удостоверение на 
основание чл. 76, т. 7 от Закона за 
българските документи за самоличност  

удостоверение 

по искане на лицето 

да 

5. Издаване на Удостоверение за  вписване 
на осигурителна каса удостоверение 

по искане на лицето 
не 

6. Издаване на Удостоверение за 
регистрация в регистъра на Националната 
агенция по приходите 

удостоверение по искане на лицето 
 

не 

7. Издаване на Удостоверение за 
декларирани данни удостоверение 

по искане на лицето 
да 

8. Издаване на Удостоверение за 
декларирани финансови резултати и 
платени данъци 

удостоверение 
по искане на лицето 

да 

9. Издаване на Удостоверение за 
дължимите от наследодателя данъци и 
задължителни осигурителни вноски и 
начислени лихви върху тях 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 



10. Издаване на Удостоверение за наетите 
по трудови правоотношения български 
граждани от осигурител чуждестранно лице 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

12. Издаване на Удостоверение за съдия 
изпълнител удостоверение 

по искане на съдия-изпълнител 
не 

13. Издаване на Удостоверение за платени 
данъци  удостоверение 

по искане на лицето 
да 

14. Издаване на Удостоверение на 
основание чл. 6, ал. 3, т. 4 от Наредба 
№4/08.08.2008 г. 

удостоверение 
по искане на лицето 

да 

15. Издаване на Удостоверение за платени 
данъци и осигуровки удостоверение 

по искане на лицето 
да 

16. Извършване на проверка и маркиране 
на изделия от благородни метали и 
издаване на свидетелства  

свидетелство 
по искане на лицето 

не 

17. Издаване на Удостоверение за 
регистрация на агент  за представителство 
на чуждестранно лице, което не е 
установено на територията на Общността 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

18. Издаване наУдостоверение за 
регистрация на агент  по встъпване в 
правото за възстановяване на платен данък 
върху добавената стойност на данъчно 
незадължени физически лица, които не са 
установени на територията на Общността 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

19. Издаване на Удостоверение за наличие 
или липса на задължения и обезпечителни 
мерки  

удостоверение 
по искане на съдия-изпълнител 

не 



20. Издаване на Удостоверение за 
регистрация на агент  за представителство 
на чуждестранно лице, установено и 
регистрирано за целите на данък върху 
добавената стойност на територията на 
Общността 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

21. Издаване на Удостоверение за липса на 
регистрация в регистъра на Нацоналната 
агенция по приходите 

удостоверение 
по искане на лицето 

не 

23. Издаване на Удостоверение  по чл. 181, 
ал. 1 от Данъчно осигурителен процесуален 
кодекс 

удостоверение 
по искане на лицето 

не 

24. Издаване на Удостоверение за платени 
данъци  върху печалба от стопанска 
дейност в България 

удостоверение 
по искане на лицето 

не 

29. Изясняване и корекция на здравен и 
осигурителен статус 

удостоверение/справ
ка по искане на лицето 

не 

30. Изготвяне и предоставяне на справки и 
информация справки/писма 

по искане на лицето 
не 

31. Издаване на копие на документи при 
поискване от клиент копие на документ 

по искане на лицето 
не 

32. Заверка на свиделства за регистрация 
на фискални устройства заверка на документ 7- дневен от въвеждането в експлоатация на 

съответното фискално устройство не 

33. Заверка на документи  – декларация  по 
чл. 37 ал. 1, т. 14 от Закона да тютюна и 
тютюневинте изделия  

заверка 

по искане на лицето 

не 



34. Заверка на документи – декларация по 
чл. 7, ал. 3 от Закон за приватизация и след 
приватизационен контрол  

заверка 
по искане на лицето 

не 

35. Заверка на документи – Справка-
декларация  по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 
1, т. 2 от Наредба № 4 от 20. 05. 2005 г.  

заверка 
по искане на лицето 

не 

36.Заверка на удостоверения и документи, 
издавани от органите по приходите и 
органите на общините и  подлежащи на 
легализация 

заверка 

по искане на лицето 

не 

38. Приемане на Данъчна декларация по чл. 
50 от Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица 

декларация 
задължение по закон -  до 30 април 

да 

40. Справка за окончателния размер на 
осигурителния доход за 2008 г.  към 
годишната данъчна декларация по чл. 50 от 
Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица 

справка 

задължение по закон -  до 30 април 

да 

41.Приемане на Справка за изплатени 
доходи на физически лица  справка 

задължение по закон -  до 30 април 
да 

42. Приемане на Данъчна декларация по чл. 
55 от Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица за доходи, облагаеми 
с окончателен данък 

декларация 

задължение по закон - ДД по чл. 55, ал. 1 се подава 
в срок до края на месеца, следващ тримесечието 
на внасяне на данъка. 
 
ДД по чл. 55, ал. 1 се подава от лицето, придобило 
дохода, в срока за внасяне на данъка по чл. 67, ал. 
1. 
 
ДД по чл. 55, ал. 1 за доходи по чл. 38, ал. 5 се 
подава от лицето, придобило дохода, до края на 
месеца, следващ месеца на придобиване на 
акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото 
дружество. 

не 

44.Приемане на годишна данъчна 
декларация по чл.92 от Закона за 
корпоративното подоходно облагане за 
данъчния финансов резултат и дължимия 
годишен корпоративен данък 

декларация задължение по закон    -  31 март да 



44а. Приемане на Годишна данъчна 
декларация по чл.  219, ал. 3 от  Закона за 
корпоративното подоходно облагане декларация 

задължение по закон    -  31 март не 

44б. Приемане на Годишна данъчна 
декларация по чл. 252 от  Закона за 
корпоративното подоходно облагане 

декларация задължение по закон    -  31 март не 

44в. Приемане на Годишна данъчна 
декларация по чл. 259, ал. 2 от  Закона за 
корпоративното подоходно облагане  

декларация задължение по закон    -  31 март не 

48а. Приемане на Декларация по чл. 201 от 
Закона за корпоративното подоходно 
облагане 

декларация 

задължение по закон -                                                    
Всяко тримесечие в срок до края на месеца, 
следващ тримесечието, през което е внесен 
данъкът,  В случаите, когато платецът на дохода е 
лице, което не е задължено да удържа и внася 
данък, декларацията се подава от получателя на 
дохода в срок до подаване на искането за издаване 
на удостоверение по образец, но не по-късно от 
горецитирания срок. 

не 

48б. Приемане на Декларация по чл. 246 от  
Закона за корпоративното подоходно 
облагане декларация 

задължение по закон - 15-о число на месеца, 
следващ тримесечието не 

48в. Приемане на Декларация по чл. 259, 
ал. 1 от  Закона за корпоративното 
подоходно облагане 

декларация задължение по закон - 31 декември на предходната 
година не 

49. Приемане на Декларация за намаляване 
на авансовите вноски  декларация задължение по закон - няма фиксиран срок 

не 

51. Приемане на Декларация за данъка 
върху хазартната дейност  декларация задължение по закон - преди определяне на 

резултатите от всяка игра 
не 

52. Приемане на VIES – декларация декларация 
задължение по закон - до 14-о число включително 
на месеца, следващ данъчния период, за който се 
отнасят 

да 



53. Приемане на ИНТРАСТАТ – декларация декларация задължение позакон - до 10-то число всеки месец с 
данни за предходния. да 

56. Приемане на Декларация образец № 1 
“Данни за осигуреното лице” декларация 

Съгласно Наредба № Н-8/29.12.2005 год. за 
съдържанието, сроковете, начина и реда за 
подаване и съхранение на данни от 
работодателите, осигурителите за осигурените при 
тях лица, както и от самоосигуряващите се лица -  
чл.2, ал.1. 

да 

57. Приемане на Декларация образец № 2 
“Доплащане на възнаграждения за минал 
период” 

декларация 10-дни от датата на изплащане на 
възнаграждението. 

не 

58. Приемане на Декларация образец № 3 
“Данни за здравно осигуряване на лица, 
осигурени от републиканския бюджет”, от 
фонд “Безработица” и други 

декларация До 10 дни след края на месеца, за който се отнасят 
данните. 

да 

59. Приемане на Декларация образец № 4 
“Авансово внесени здравноосигурителни 
вноски” /отменена/ 

декларация 
  

не 

60. Приемане на Декларация образец № 5 
“Авансово внесени социални и 
здравноосигурителни вноски” 

декларация не по-късно от 10 дни след внасянето на 
дължимите осигурителни вноски за съответния 
месец. 

не 

61. Приемане на Декларация образец № 6 
“Данни за дължими вноски и данък” по чл. 
42 от Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица 

декларация 

Съгласно Наредба №Н-8/29.12.2005 год. за 
съдържанието, сроковете, начина и редаза 
подаване и съхранение на данни от 
работодателите, осигурителите за осигурените при 
тях лица, както и от самоосигуряващите се лица -  
чл.2, ал.2. 

да 

62. Приемане на Декларация  за 
регистрация на  самоосигуряващ се 
/включва и вида сигуряване 

декларация 
7- дневен от започване на дейността 

не 



63. Приемане на Декларация по чл. 7 от 
Закон за гарантираните вземания на 
работниците и служителите при 
несъстоятелност на работодателя 

декларация 7 дневен срок от настъпване на 
събитието/обявяване в несъстоятелност/ не 

64. Приемане и обработка трудови договори уведомление 5 дневен за нов договор и 3дневен при 
прекратяване да 

65. Приемане на Заявление-декларация за 
вписване/отписване  на член на  
осигурителна каса 

  
по искане на лицето 

не 

66. Приемане на заявление за напускане на 
страната  заявление 

по искане на лицето 
не 

67. Приемане на Заявление за завръщане в 
страната заявление по искане на лицето не 

68. Приемане на Заявление за 
прекратяване на регистрация на агент  по 
встъпване в правото за възстановяване на 
платен данък върху добавената стойност на 
данъчно незадължени физически лица, 
които не са установени на територията на 
Общността 

заявление 

по искане на лицето 

не 

69. Приемане на Заявление за регистрация 
на агент за представителство на 
чуждестранно лице, което не е установено 
на територията на Общността 

заявление 

по искане на лицето 

не 

70. Приемане на Заявление за 
прекратяване на регистрация на агент за 
представителство на чуждестранно лице, 
което не е установено на територията на 
Общността 

заявление 

по искане на лицето 

не 

71. Приемане на Заявление за регистрация 
на агент по встъпване в правото за 
възстановяване на платен данък върху 
добавената стойност на данъчно 
незадължени физически лица, които не са 
установени на територията на Общността 

заявление 

по искане на лицето 

не 



72. Приемане на Заявление за регистрация 
на агент за представителство на 
чуждестранно лице, установено и 
регистрирано за целите на данък върху 
добавената стойност на територията на 
Общността 

заявление 

по искане на лицето 

не 

73. Приемане на Заявление за 
прекратяване на регистрация на агент  за 
представителство на чуждестранно лице, 
установено и регистрирано за целите на 
данък върху добавената стойност на 
територията на Общността 

заявление 

по искане на лицето 

не 

74. Приемане на заявление за подаване на 
документи по електронен път и ползване на 
електронните услуги предоставяни от 
Националната агенция за приходи с 
Универсален електронен подпис от 
задължено лице/упълномошено лице 

заявление  при поискване от лицето да 

76. Уведомяване на задължените лица за 
извършена служебна корекция в подаден 
документ 

съобщение задължение по закон не 

77. Приемане на Уведомление при 
обявяване в несъстоятелност уведомление задължение по закон не 

79. Приемане на Уведомление при 
прекратяване, прехвърляне на предприятие 
и преобразуване 

уведомление задължение по закон не 

80. Приемане на Уведомление за 
упълномощаване, оттегляне на 
упълномощаване, промяна на електронен 
адрес 

уведомление  при поискване от лицето да 

81. Приемане на Искане за издаване на 
документ искане по искане на лицето да 

82. Приемане на Искане за издаване на 
служебен номер на чуждестранно лице  искане 

по искане на лицето 
не 



83. Приемане на уведомление за 
неподаване на месечни декларации по 
система Интрастат   

уведомление 
по искане на лицето 

не 

84. Приемане на Искане за прихващане или 
възстановяване искане 

по искане на лицето 
не 

85. Предоставяне на отговори и становища 
при писмени запитвания, свързани с 
прилагане на законодателство и във връзка 
с прилагането на спогодби за избягване на 
двойното данъчно облагане 

  

по искане на лицето 

не 

86.  Предоставяне и актуализиране на 
софтуерни продукти за ползване от клиенти софтуерни продукти 

  
да 

87.  Подаване на декларации по Закона за 
данък върху добавената стойност    

задължение по закон - до 14-о число включително 
на месеца, следващ данъчния период, за който се 
отнасят 

да 

90.  Подаване на  ИНТРАСТАТ-декларации 
по електронен път декларация до 10-о число на месеца следващ референтния 

период да 

95.Плащане на данъци и осигуровки по 
Интернет с дебитни карти.                             плащане 

  
да 

 97. Издаване на удостоверение за 
вписване на обменни бюра и вписване в 
публичния регистър на лицата, извършващи 
дейност като обменно бюро. 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

 98. Издаване на приложения към 
издадените удостоверения за вписване за 
всеки пункт за обмяна на валута и вписване 
в публичния регистър на обменните бюра 
на пунктовете за обмяна на валута. 

удостовирение 

по искане на лицето 

не 



99. Вписване на промени в обстоятелствата 
и издаване на нови удостоверения и 
приложения към тях за всеки пункт за 
обмяна на валута. 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

100. Съобщение за наличието или липсата 
на задължения за данъци и задължителни 
осигурителни вноски 

удостоверение 
по подадено уведомление 

не 

101. Издаване на удостоверение Е 103 за 
приложимото законодателство за лица, 
които са наети на работа в дипломатически 
мисии и консулски служби, личния 
домакински персонал на представителите 
на такива мисии и служби и за служителите 
от помощния персонал на Европейските 
общности чл. 16 (2), (3) от Регламент (ЕИО) 
1408/71 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

102. Издаване на удостоверение Е 102 за 
удължаване периода за който продължава 
да се прилага законодателството на 
Република България - Регламент (ЕИО) 
1408/71 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

103. Издаване на удостоверение Е 101 - 
Регламент (ЕИО) 1408/71 удостоверение 

по искане на лицето 

не 

104. Издаване на удостоверение за местно 
лице за целите на прилагането на 
Директива 2003/48/ЕС от 3 юни 2003г 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

105. Издаване на удостоверение за 
третиране на неперсонифицирано 
дружество като подлежащо на облагане с 
корпоративен данък за целите на 
прилагането на Директива 2003/48/ЕС от 3 
юни 2003г 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 



106. Издаване на удостоверение за 
приравняване на неперсонифицирано 
дружество като колективна инвестиционна 
схема за целите на прилагане на Директива 
2003/48/ЕС 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

107. Издаване на удостоверение за 
освобождаване от данък при източника на 
основание чл. 143у, ал. 1 от Данъчно 
осигурителен процесуален кодекс и в 
съответствие с чл. 13 от Директива 
2003/48/ЕС от 3 юни 2003г. 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

108. Издаване на удостоверение за местно 
физическо лице за целите на прилагане на 
Спогодбите за избягване на двойното 
данъчно облагане 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

109. Издаване на удостоверение за местно 
юридическо лице за целите на прилагане на 
СИДДО 

удостоверение 
по искане на лицето 

не 

110. Издаване на удостоверение за платен 
данък при източника по чл. 201, ал. 4 от 
Закона за корпоративното подоходно 
облагане 

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

111. Издаване на удостоверение за платен 
окончателен данък по чл.  58 от Закон за 
данъците върху доходите на физическите 
лица  

удостоверение 

по искане на лицето 

не 

112. Приемане на Регистрационен 
формуляр за Интрастат оператор  заявление 

няма срок,задължението възниква по закон и при 
подаване на първа Интрастата декларация от 
нерегистриран Интрастат оператор 

да 

113. Приемане на Искане за дерегистрация 
на Интрастат оператор искане 

по искане на лицето не 

114.Искане за възстановяване на данък 
върху добавенота стойност от дипломати искане До края на месеца, следващ тримесечието, през 

което са извършени покупките 
не 



115.Искане за възстановяване на данък 
върху добавената стойност от дипломати за 
дарения 

искане 
До 30-о число на месеца, през който е извършена 
безвъзмездната доставка 

не 

116.Искане за възстановяване на данък 
върху добавената стойност от членове на  
дипломатически представителства искане 

До края на месеца, следващ тримесечието, през 
което са извършени покупките 

не 

117.Искане за възстановяване на данък 
върху добавената стойност от лица 
неустановени в Европейския съюз 

искане най-късно до 30 юни на годината, следваща 
календарната година, през която е възникнало 
правото на възстановяване на данъка 

не 

118.Искане за възстановяване на Данък 
върху добавената стойност от лица 
установени в Eвропейския съюз 

искане 
до 30 юни на годината, следваща календарната 
година, през която е възникнало правото на 
възстановяване на данъка 

не 

119.Опис на наличните активи по чл.61, ал.1 
от Правилник за прилагане на закона за 
данък върху добавената стойност 

опис 

не по-късно от седем дни от датата на регистрация 

не 

120.Опис на стоките и услугите, получени 
във връзка с правоприемството по чл.10 
Закона за данък върху добавената 
стойност, за които е на лице право на 
приспадане на данъчен кредит 

опис 

в 30-дневен срок, считано от датата на вписването 
на съответното обстоятелство по чл. 10 от ЗТР в 
търговския регистър 

не 

121.Опис на наличните активи по чл.61, ал.2 
от Правилник за прилагане на закона за 
данък върху добавената стойност 

опис не по-късно от седем дни от датата на повторната 
регистрация не 

122.Декларация за Вътрешнообщностна 
доставка или Вътрешнообщностно 
придобиване  на ново превозно средство от 
нерегистрирани по Закона за данък върху 

декларация 
в 14-дневен срок от изтичането на данъчния 
период, през който данъкът за придобиването или 
за доставката е станал изискуем 

не 



добавената стойност 

123.Уведомление за извършена продажба 
по чл.131 от Закон за данък върху 
добавената стойност 
  
  

уведомление 
срок до 5 дни, считано от получаване на пълната 
цена по продажбата не 

124.Приемане на Декларация по чл. 149, 
ал.6  от  Закона за корпоративното 
подоходно облагане  

декларация 

Декларацията се подава ежегодно в срок до 31 
януари на съответната година до годината на 
разпореждане с новопридобитите акции или дялове 
. не 

125.Издаване на актове за дерегистрация 
по ЗДДС акт 

при възниккване на съответните обстоятелства по 
закон не 

126.Прием на заявление за регистрация на 
осигурителна каса 

заявление 
по искане на  лицето не 

127.Прием на заявление за регистрация по 
ЗДДС заявление 

14-дневен срок от изтичането на данъчния период, 
през който е достигнало оборот при задължителна 
регистрация и по искане на лицето при регистрация 
по избор 

не 

128.Прием на заявление за дерегистрация 
по ЗДДС заявление 

14-дневен срок при възникване на обстоятелства за 
задължителна дерегистрация и по искане на 
лицето при регистрация по избор 

не 
129.Издаване на Удостоверение за 
регистрация по ЗДДС удостоверение 

при настъпване по закон на обстоятелствата за 
издаване не 

130.Подаване на искане за издаване на 
удостоверение Е101 искане по искане на лицето не 



131.Издаване на Акт за прекратяване на 
регистрация на агент  по встъпване в 
правото за възстановяване на платен данък 
върху добавената стойност на данъчно 
незадължени физически лица, които не са 
установени на територията на Общността акт при възникване на съответните обстоятелства не 

132.Издаване на Акт за прекратяване на 
регистрация на агент за представителство 
на чуждестранно лице, което не е 
установено на територията на Общността акт при възникване на съответните обстоятелства не 

133.Издаване на Акт за прекратяване на 
регистрация на агент  за представителство 
на чуждестранно лице, установено и 
регистрирано за целите на данък върху 
добавената стойност на територията на 
Общността акт при възникване на съответните обстоятелства не 

134.Издаване на удостоверение за платен 
данък върху общата годишна данъчна 
основа и данък върху годишната данъчна 
основа по чл.  58 от Закон за данъците 
върху доходите на физическите лица  удостоверение по искане на лицето не 

135.Уведомително писмо за възникване на 
годишно задължение по система Интрастат. писмо годишно да 
136.Приемане на Искане за прилагане 
процедура за опростено деклариране по 
система Интрастат. искане по искане на лицето не 



137. Издаване на Решение за прилагане 
процедура за опростено деклариране по 
система Интрастат. решение по искане на лицето не 

138.Приемане на декларация по чл.19и, 
ал.2 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за здравното 
осигуряване  декларация по искане на лицето да 
 


