ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към

ДОГОВОР ЗА СОБСТВЕН ФОРЕВЪР БИЗНЕС ЧРЕЗ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО,
допълващ молбата за регистрация на

№ 359-000-0

Днес,

, между

1.

2.

-

и

„Форевър Ливинг Продъктс България” ЕООД, със седалище и адрес на управление в
гр. София, бул. Цар Освободител 10, БУЛСТАТ: 130556751; ИД по ЗДДС:
BG130556751 (по-нататък наричан „ФЛПБ”)
; със седалище и адрес на управление в гр.
, БУЛСТАТ:
, ИД по ЗДДС:
(по-нататък наричан „Собственик на Форевър бизнес (СФБ) ”),

се сключи настоящото Допълнително споразумение:
Където, ФЛПБ и СФБ са страни по Договор за собствен Форевър бизнес чрез търговско
дружество (по-нататък наричан „Договор“), допълващ молба за регистрация на
Собственик на Форевър бизнес № 359 000-0
, сключена съгласно
условията на Фирмената политика и маркетинговия план на ФЛПБ;
Където, СФБ е достигнал прага за задължителна регистрация по ЗДДС и е регистриран по
ЗДДС, считано от
г.;
Където, страните желаят да допълнят Договора, съобразно условията по-долу.
Страните се споразумяха за следното:
1.

2.

3.

Бонусите, които се изплащат от ФЛПБ на СФБ въз основа на Договора и
маркетинговия план на ФЛПБ, се считат уговорени без данък добавена стойност
(„ДДС”). СФБ ще начислява ДДС върху сумата на бонусите в сроковете и при
условията на закона.
Всички плащания на ДДС по фактури, издадени от СФБ, независимо от размера на
начисления ДДС, се извършват от ФЛПБ по сметка на СФБ. СФБ е длъжен да посочи
пълна информация за своята банкова сметка във фактурата или да предостави на
ФЛПБ тази информация не по-късно от датата на получаване на фактурата от
ФЛПБ. СФБ се задължава да уведоми ФЛПБ писмено за всички промени в
банковата си сметка. В случаите, когато СФБ не е предоставил в срок информация
за сметката си, ФЛПБ има право да задържи плащанията на сумите по фактурите,
издадени от СФБ, до предоставяне на информацията.
Всички суми, представляващи подлежащо на връщане ДДС от ФЛПБ на СФБ, по
кредитни известия, издадени от ФЛПБ за отстъпки/намаления от цената на
продадени стоки, се възстановяват от ФЛПБ на СФБ чрез превод по банковата
сметка на СФБ. Ако СФБ не предостави информация за своята банкова сметка,
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4.

5.

6.
7.

8.

ФЛПБ има право да задържи изплащането на сумите по издадените кредитни
известия към СФБ до предоставяне на информацията.
СФБ е длъжен да издава на ФЛПБ данъчни фактури за дължимите му бонуси.
Фактурите се издават не по-късно от пет календарни дни от датата, на която ФЛПБ
е уведомило СФБ за размера на месечния бонус. Всяка фактура задължително
съдържа описание на естеството на плащането, а именно „Възнаграждение по
договор № 359 000-0
, отнасящо се за месец
, 20
г .”
ФЛПБ има право да върне на СФБ всяка фактура, която не отговаря на
изискванията на закона или не съдържа описание на естеството на плащането
и/или периода, за който се отнася. В тези случаи ФЛПБ може да откаже плащане по
фактурата, до отстраняване на недостатъците в нея по предвидения в закона ред.
СФБ е длъжен да спазва и изпълнява всички свои задължения по ЗДДС, като
изготвя и подава данъчни документи в срок, начислява редовно ДДС в
счетоводството си, поддържа данъчната документация, предвидена в ЗДДС, и
плаща своевременно задълженията си по ЗДДС. В случай, че данъчните органи
откажат данъчен кредит по ЗДДС на ФЛПБ в резултат от действия или пропуски на
СФБ (включително не намиране на СФБ на данъчния му адрес, не начисляване на
ДДС в счетоводството на СФБ и др.), ФЛПБ има право на обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат на отказа на данъчен кредит. ФЛПБ има право да
удържи сумите на тези вреди от всички бонуси и отстъпки, платими от ФЛПБ на
СФБ.
В случай на прекратяване на регистрацията му по ЗДДС, СФБ е длъжен незабавно
да уведоми ФЛПБ.
При поискване от ФЛПБ СФБ е длъжен да предостави на ФЛПБ заверени копия от
справки-декларации, дневници по ЗДДС, извлечения от счетоводни регистри и
други данъчни счетоводни документи, които според ФЛПБ имат значение за
данъчното облагане на ФЛПБ.
Настоящото допълнително споразумение се прилага по отношение на бонуси,
отстъпки и плащания, които са начислени и са станали дължими на или след датата
на това допълнителното споразумение.

За Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД:

За Търговското дружество:

Име:

Стефан Любчов Стаев

Име:

Длъжност:

Управляващ директор

Длъжност:

Подпис:

Подпис:
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