BG ― България

bg ― български език

ДАНЪЧНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА (TIN)
Национален информационен лист: България (BG)
1.

СТРУКТУРА НА TIN

Формат
9999999999

Обяснение
10 цифри

9999999999

10 цифри

Коментар
Персонален идентификационен
номер (единен граждански номер)
Личен номер на чужденец/ Служебен
номер от Регистъра на НАП
Бележка: този идентификационен
номер не може да се валидира в
модула за онлайн проверка

За целите на данъчното облагане в Република България Националната агенция за приходите
(НАП) използва следните идентификационни номера като TIN:
1. За български граждани: персонален идентификационен номер (български единен
граждански номер), който се състои от поредица от 10 цифри;
2. За чужденци, които са български местни лица за данъчни цели: идентификационен
номер, който се състои от поредица от 10 цифри (следва да се има предвид, че този
идентификационен номер не може да бъде валидиран в модула за онлайн проверка).

2.

ОПИСАНИЕ НА TIN

За идентификация на български граждани българската Национална агенция за приходите
(НАП) използва ЕГН (единен граждански номер) като персонален идентификационен номер ―
TIN. Персоналните номера се посочват в българските официални документи за самоличност.
За идентификация на чужденци, които са български местни лица за данъчни цели: българската
Национална агенция за приходите използва като TIN личен номер на чужденец/служебен номер
от Регистъра на НАП, който се състои от поредица от 10 цифри. НАП издава удостоверение за
местно лице за данъчни цели, удостоверяващо, че въпросното лице е българско местно лице
за данъчни цели по смисъла на Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане и
подлежи на данъчно облагане за световния си доход в Република България. В удостоверението
се посочва TIN.
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3.

bg ― български език

КЪДЕ ДА ОТКРИЕМ TIN?

TIN се посочват в следните официални документи за самоличност:
3.1.

Паспорт

Персонален идентификационен
номер (TIN)

3.2.

Лична карта

Фамилия
Име
Персонален идентификационен номер
(TIN)
Дата на раждане

Място на раждане
Адрес
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3.3.

bg ― български език

Свидетелство за управление на МПС

Фамилия
Име
Дата и място на раждане
Персонален идентификационен номер
(TIN)

3.4.

Удостоверение за местно лице за данъчни цели

Персонален идентификационен номер
или друг идентификационен номер,
използван като TIN

4.

НАЦИОНАЛЕН УЕБСАЙТ ЗА TIN

Информация за TIN:

Онлайн проверка на
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1. Закон за българските лични документи:
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/C1CF73E2-D317-4F62-976217A7A329A15A/0/Law_BG_Identification_Documents_EN.pdf
2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс:
http://www.nra.bg/en/page?id=537
Липсват данни
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TIN:

5.

НАЦИОНАЛНО ЗВЕНО ЗА КОНТАКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С TIN

За контакти:

6.

Моля, посетете следния адрес: http://www.nra.bg/en/

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията относно данъчните идентификационни номера (TIN) и използването на модула
за онлайн проверка на TIN, предвиден на този Европейски портал за TIN, подлежат на клауза за
отказ от отговорност, авторски права и правила за защита на личните данни и
неприкосновеността на личния живот.
Специална правна информация за Република България (2012 г.)
Съдържание на информационните ресурси: съдържанието на информационните ресурси,
разположени на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на действащото в
Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност,
недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни
уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма
характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили
вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на
информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на
предприелите действията лица.
Отговорност за чуждо съдържание: Националната агенция за приходите на България не носи
отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на
информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази
интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако
установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално,
невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание
противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.
Авторско право: цялата разположена на страницата информация, доколкото не
представлява обществена информация, е обект на авторско право. Никаква част от обектите
на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и
да е начин без предварителното писмено съгласие на Националната агенция за приходите на
България.
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