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Приложение № 1 

Вид на формуляра за регистрация за изменение

Предназначено за митнически цели

1.8. Адрес на лицето (адрес на седалището или постоянен адрес на лицето)

Държава ПК

Населено място Улица  №

Телефон Факс

сдружение на лица/други лица

Трите имена

Държава

Населено място ПК

Улица  № Телефон Факс

Електронен адрес

  4. Тип на икономическата дейност (въвежда се код по НКИД)

  5. Информация за лицата, установени на територията на РБ

No.на документ за идентификация

Дата на издаване

Издаващ орган

  6. Информация за лицата, неустановени на територията на Общността

Държава, където е установено лицето

No.на документ за идентификация

Дата на издаване

  7. Информация за упълномощеното лице

Трите имена на упълномощеното лице

No.на документ за упълномощаване

Обем на представителната власт

 

        Място и дата Подпис и име

  1.4. Кратко наименование на лицето  1.5. Дата на учредяване / дата на раждане 

  1.6. Номер(а) по ДДС, ако е (са) наличен (и)

  2. Вид на лицето 

 1.7. Правна форма по документа за учредяване на лицето

физическо лице

юридическо лице

Регистрационна форма за получаване на EORI номер

 1.2. Идентификационен номер на лицето (ЕИК/БУЛСТАТ, ЕГН 

или друг идентификационнен номер)

 1.3.  TIN, ако е наличен

1.1  Име на лицето 

Известно ми е,че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК

  3. Информация за контакт (име, адрес, телефон, факс или електронен адрес) 

С  подписа на настоящия регистрационен формуляр заявителя се счита за информиран, че предоставените от него 

идентификационни данни се събират и обработват от митническата администрация за целите на митническото законодателство и 

при необходимост ще бъдат предоставяни на други държавни институции в съответствие с изпълнението на техните правомощия 

по конкретен повод във връзка с движението на стоки под митнически режим

Съгласен съм да се публикува в Интернет информация за EORI номера, името и адреса ми. ДА НЕ
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Обяснителни бележки  
  

  

кл.1.6 

Клетката се попълва, когато лицето има издаден(и) номер(а) по ДДС; в случай, че 
лицето има издадени ДДС номера и от други данъчни администрации на 
държавите-членки на Общността, в клетката се вписва думата "по списък" и списъка 
с издадените номера се прилага към регистрационния формуляр 

кл. 1.7 
Клетката се попълва от всички лица, различни от физическите лица; в клетката се 
попълва правна форма, съгласно акта за учредяване 

кл. 2 
В клетката се маркира вида на лицето, вписано в клетка 1.1, съгласно разпоредбите 
на чл.4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) 2913/92 

кл. 3 
В клетката се попълват трите име и адреса на лицето за контакт с митническата 
администрация 

кл. 4 

В клетката се попълва 4-цифровия код на основната икономическа дейност, 
съгласно Статистическата класификация на икономическите дейности в 
Европейската общност  (NACE), поддържан от националния статистически институт 
(КИД 2008); информация за него може да намерите на следния адрес: 
http://www.nsi.bg/Classifics/KID-2008.pdf 

кл. 5 

Клетката е задължителна за лицата, установени на територията на Република 
България и в нея се посочват данни за документа, удостоверяващ информацията за 
лицето, вписано в клетка 1; за физическо лице – валиден документ за самоличност, 
за всички други лица - документ за регистрация, издаден от компетентните органи 

кл. 6 

Клетката е задължителна за лицата, неустановени на територията на Общността и 
в нея се посочват данни за държавата, където е установено лицето и за документа, 
удостоверяващ информацията за лицето, вписано в клетка 1;  за физическо лице – 
валиден документ за самоличност, за всички други лица - документ за регистрация, 
издаден от компетентните органи на съответната държава-членка, издаден не по-
късно от 6 месеца преди подаване на документите за регистрация 

кл. 7 

Клетката се попълва в случаите, когато регистрацията на лицето, вписано в клетка 
1 се извършва от упълномощено лице; не се попълва, когато лицето, вписано в 
клетка 1 извършва само регистрацията; попълва се номера на пълномощното и 
обема на представителната власт 

 

 

 

 


