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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

г-н НИКОЛА МИНЧЕВ 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ, 

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България 

изпращам Ви одобрения с Решение № 880 на Министерския съвет от 2021 г. 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху 

добавената стойност. 

Приложения:  

1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
данък върху добавената стойност. 

2. Частична предварителна оценка на въздействието. 

3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с 
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с 
практиката на Европейския съд по правата на човека. 

4. Справка за съответствие с правото на Европейския съюз. 

5. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации. 

6. Справка за отразяване на становищата, получени след съгласуване на 
законопроекта. 
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Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  
Препис 

  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    №  8 8 0  

 

от    12 декември   2021 година 
 

 

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ 

 

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република 

България 

 

 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И  Я  Т     С  Ъ  В  Е  Т  

Р  Е  Ш  И :  
 

1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за данък върху добавената стойност. 

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме 

законопроекта по т. 1. 

3. Министърът на финансите да представи законопроекта по  

т. 1 в Народното събрание. 

 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Стефан Янев 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов 

 

Вярно, 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”:  

/Веселин Даков/ 

 



 
 
 

София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

3 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 
 

 

З А К О Н 
 

за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената 

стойност 

 

(Обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; 

Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.;  

изм. и доп., бр. 41, 52 , 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 

23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г.,  

бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г.,  

бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 

95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., 

бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г., бр. 14, 18, 52, 55, 71, 104 и 107  

от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 13, ал. 4 се създава нова т. 7: 

„7. придобиването на стоки, изпратени или транспортирани от 

територията на друга държава членка за извършване на вътреобщностна 

дистанционна продажба на стоки с място на изпълнение на територията 

на страната;“. 

§ 2. В чл. 14а се създават ал. 16-18: 

„(16) Aлинея 7 не се прилага за доставките по ал. 6, т. 1 на 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии, независимо дали е приложен режимът по чл. 157а. 

(17) Алинея 7 не се прилага за доставките по ал. 6, т. 2 на 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии, когато за тези доставки не е приложен режимът по чл. 157а. 

(18) В случаите по ал. 6 изпращането или транспортирането на 

стоката се отнася само за доставката, извършена от данъчно 

задълженото лице, което управлява електронния интерфейс към 

получател – данъчно незадълженото лице.“ 
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§ 3. В чл. 20, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „при 

условие че данъкът върху тези стоки се декларира в съответствие с  

чл. 159а“. 

§ 4. В чл. 20б  ал. 5 се изменя така: 

„(5) Правото на избор по ал. 4 от доставчик, който е установен, 

има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на 

страната, се упражнява по реда на чл. 156, ал. 16 или по правилата за 

регистрация за целите на данъка върху добавената стойност на 

съответната държава членка, в която: 

1. получателят е установен, има постоянен адрес или 

обичайно пребиваване - при доставка на далекосъобщителни услуги, 

услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по 

електронен път; 

2. завършва изпращането или транспортирането на стоката до 

получателя - при доставка на вътреобщностна дистанционна продажба 

на стоки.“ 

§ 5. В чл. 31, т. 2, буква „г“ думите „в Комбинираната 

номенклатура“ се заличават. 

§ 6. В чл. 35а след думите „нулева ставка“ се добавя „с място 

на изпълнение на територията на страната“. 

§ 7. В чл. 57б, т. 1, буква „е“ думите „установено на 

територията на страната“ се заличават. 

§ 8. В чл. 57г, ал. 3 думата „вноса“ се заменя с „приемането на 

пратката от получателя, за когото е предназначена“. 

§ 9. В чл. 57д, ал. 2 думата „вносителя“ се заменя с „лицето“. 

§ 10. В чл. 58 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1, т. 2 се създава буква „г“: 

„г) Европейската комисия или от агенция или орган, създадени 

съгласно правото на Eвропейския съюз, когато Европейската комисия или 

такава агенция или орган внасят тези стоки при изпълнението на задачи, 

възложени им от правото на Eвропейския съюз в отговор на пандемията 

от COVID-19, с изключение на внесените стоки, които се използват 

незабавно или на по-късна дата от Европейската комисия или от такава 

агенция или орган за последващи доставки срещу възнаграждение;“. 

2. Създават се ал. 16 и 17: 



 
 
 

София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

5 

„(16) Когато Европейската комисия или агенция, или орган, 

създадени съгласно правото на Европейския съюз, при вноса на стоките 

по ал. 1, т. 2, буква „г“ не разполага с писмени документи, 

удостоверяващи, че вносът на стоките е в изпълнение на задачи, 

възложени им от правото на Eвропейския съюз, или стоките ще се 

използват незабавно или на по-късна дата от Европейската комисия или 

от такава агенция или орган за последващи доставки срещу 

възнаграждение, данъкът по вноса става изискуем от Европейската 

комисия или агенция, или орган, създадени съгласно правото на 

Европейския съюз. 

(17) Когато условията за освобождаване при внос, предвидени 

в ал. 1, т. 2, буква „г“, престанат да се прилагат, Европейската комисия 

или съответната агенция или орган информира страната, че приложеното 

освобождаване при внос на тези стоки подлежи на облагане с данък при 

условията, приложими към този момент.“ 

§ 11. В чл. 65, ал. 2  т. 1 се отменя. 

§ 12. В чл. 70  ал. 4 се изменя така: 

„(4) Няма право на данъчен кредит: 

1. лице, регистрирано по чл. 97а, чл. 99, ал. 1-6 и чл. 100,  

ал. 2; 

2. лице, установено на територията на страната, регистрирано 

само по чл. 156.“ 

§ 13. В чл. 83 се създава ал. 3: 

„(3) Когато не са налице условията на чл. 57а или 57б, лице - 

платец на данъка по ал. 1, е получателят – данъчно незадължено лице, 

за когото е предназначена пратката.“ 

§ 14. Член 85а се изменя така: 

„Лице – платец на данъка при режим извън Съюза, в Съюза 

или дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии 

Чл. 85а. Данъкът е изискуем от регистрирано за прилагане на 

режим извън Съюза, в Съюза или дистанционни продажби на стоки, 

внасяни от трети страни или територии, лице - доставчик по облагаема 

доставка, в обхвата на съответния режим с място на изпълнение на 

територията на страната, по която получател е данъчно незадължено 

https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887490
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887496
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887498
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887498
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лице.“ 

§ 15. В чл. 87  ал. 3 се изменя така: 

„(3) Първият данъчен период обхваща времето от датата на 

връчването на акта за регистрация, включително датата на връчване, до 

края на данъчния период, освен в случаите по глава осемнадесета. В 

случаите по чл. 132 първият данъчен период обхваща времето от датата 

на вписването на обстоятелството по чл. 10 в търговския регистър или 

вписване в регистър БУЛСТАТ, включително датата на вписването на 

обстоятелството, до края на данъчния период.“ 

§ 16. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 9 думите „или право за регистрация по чл. 

154, 156 и 157а“ се заличават. 

2. Създава се ал. 13: 

„(13) Алинея 9 не се прилага в случаите, когато данъчно 

задължено лице по чл. 95, ал. 2 извършва само доставки, за които е 

регистрирано по чл. 154 и 156.“ 

§ 17. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 4 се изменя така: 

„4. прекратяването на юридическото лице: 

а) без ликвидация; 

б) с ликвидация, освен ако юридическото лице не избере да 

остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския 

регистър; правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация в 

съответната териториална дирекция на Националната агенция за 

приходите в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството; в този 

случай ликвидаторът (ликвидаторите) отговаря (отговарят) солидарно за 

дължимия данък през периода на ликвидацията;“. 

2. Създават се т. 6 и 7: 

„6. прекратяване на неперсонифицираното лице или 

осигурителната каса; 

7. заличаване на клонове на чуждестранни юридически лица.“ 

 

§ 18. В чл. 108 се създава ал. 4: 
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„(4) Основание за дерегистрация по избор възниква, когато 

данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9, се 

регистрира: 

1. в друга държава членка - за прилагане на режим 

извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни 

продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, когато 

започне да извършва само доставки, за които се прилага режим 

извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни 

продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии; 

2. в страната - по чл. 154 или 156, когато започне да 

извършва само доставки, за които се прилага режим извън Съюза 

или режим в Съюза.“ 

§ 19. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 се създава изречение второ:  

„В случаите по чл. 108, ал. 4 регистрираното лице подава в  

14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство заявление 

за дeрегистрация в териториалната дирекция на Националната агенция 

за приходите - София.“ 

2. Алинея 7 се изменя така: 

„(7) В случаите по ал. 2, изречение първо за дата на 

дерегистрацията се смята датата на връчването на акта за 

дерегистрация по ал. 5.“ 

3. Създава се ал. 8: 

„(8) В случаите по ал. 2, изречение второ за дата на 

дерегистрацията се смята датата на регистрация на лицето в друга 

държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или 

режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии, или датата на регистрация в страната по чл. 154 и 156.” 

§ 20. В чл. 110 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1  т. 1 се изменя така: 

„1. е налице основание за задължителна дерегистрация по  

чл. 107, т. 1, 2, 6 и 7;“. 

2. В ал. 2 думите „освен в случаите по чл. 107, т. 5“ 

се заличават. 

§ 21. В чл. 113 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 9 се създава изречение второ:  
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„Данъчно задължените лица, установени на територията на 

страната, които са регистрирани само на основание чл. 156 от закона, 

нямат право да посочват данък в издаваните от тях фактури и известия 

към фактури за доставки с място на изпълнение на територията на 

страната, за които не се прилага режим.“ 
 

2. Създава се ал. 15: 

„(15) Данъчно задължено лице, включително което управлява 

електронен интерфейс, не прилага ал. 3 за извършена доставка на 

вътреобщностна дистанционна продажба на стоки или вътрешни 

дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията 

на страната, когато лицето не е регистрирано за прилагане на режим в 

Съюза по този закон или в друга държава членка.“ 

§ 22. В чл. 116 се създават ал. 6 и 7: 

„(6) За погрешно съставени документи се смятат и издадените 

фактури и известия към тях, в които за доставката е приложена грешна 

ставка на данъка. 

(7) Корекция на фактури и известия при наличие на влязъл в 

сила ревизионен акт се извършва по ал. 2, 3 и 6.“ 

§ 23. Създава се чл. 117а: 

„Коригиране на протоколи 

Чл. 117а. (1) Поправки и добавки в протоколите не се 

разрешават. Погрешно съставени или поправени протоколи се анулират 

и се издават нови. 

(2) За погрешно съставени протоколи се смятат и издадените 

протоколи, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде 

начислен. 

(3) За погрешно съставени протоколи се смятат и издадените 

протоколи, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде 

начислен. 

(4) За погрешно съставени протоколи се смятат и издадените 

протоколи, в които за доставката е приложена грешна ставка на данъка. 

 

(5) Когато погрешно съставени протоколи са отразени в 

отчетните регистри на получателя, за анулирането не се съставя 



 
 
 

София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

9 

протокол, а в погрешно съставения се посочва основанието за 

анулиране. 

(6) Всички екземпляри на анулираните протоколи се 

съхраняват при издателя, като отчитането им се извършва по ред, 

определен с правилника за прилагане на закона. 

(7) Корекция на протоколи при наличие на влязъл в сила 

ревизионен акт се извършва по ал. 2, 3 и 4.“ 

§ 24. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За всеки данъчен период регистрираното по чл. 96, 97, 97а, 

99 и чл. 100, ал. 1 и 2 лице подава справка-декларация, съставена въз 

основа на отчетните регистри по чл. 124.“ 

2. Създава се ал. 14: 

„(14) Лицето по ал. 1, когато е регистрирано по чл. 154, 156 и 

157а, подава справка-декларацията и по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а,  

ал. 2. Данъчно задължено лице,  регистрирано само по чл. 154 и 156, 

подава единствено справка-декларацията по чл. 159, ал. 4 и/или  

чл. 159а, ал. 2.“ 

§ 25. В чл. 131в, ал. 2  т. 3 се отменя. 

§ 26. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Представителят по чл. 157а, ал. 2 се счита за акредитиран 

представител на лицето по чл. 157а, ал. 3.“ 

2. Създава се ал. 5: 

„(5) Акредитираният представител по ал. 4 представлява 

лицето по чл. 157а, ал. 3 по всички негови данъчни правоотношения по 

режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии, и отговаря солидарно и неограничено за задълженията по 

този режим.“ 

§ 27. В чл. 152, ал. 3, т. 1 накрая се добавя „или извън него“. 

§ 28. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя „с квалифициран 

електронен подпис“. 

2. Алинея 6 се изменя така: 
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„(6) Идентификационният номер за целите на регистрацията за 

прилагане на режим извън Съюза се състои от 11 буквено-цифрови 

знака, съдържащ знакът „EU“, и се използва единствено за целите на 

прилагане на режим извън Съюза.“ 

3. В ал. 9 изречение второ се изменя така: 

„В тези случаи датата на регистрация по този член е първият 

ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване 

на заявлението за регистрация по електронен път.“ 

4. В ал. 10 накрая се поставя запетая и се добавя „в която и да 

е държава членка по идентификация“. 

§ 29. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя „с квалифициран 

електронен подпис“. 

2. В ал. 7, т. 3 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „в 

този случай се прекратява и регистрацията за прилагането на режим в 

Съюза и на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети 

страни или територии“. 

3. В ал. 10 изречение трето се изменя така: 

„В тези случаи датата на прекратяване на регистрацията е 

първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на 

подаване на заявлението за прекратяване на регистрацията по 

електронен път.“ 

§ 30. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 1 буква „а“ се изменя така: 

„а) услуги с получатели данъчно незадължени лица и с място 

на изпълнение на територията на друга държава членка, в която данъчно 

задълженото лице не е установено, включително по постоянен обект, 

и/или“. 

2. В ал. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „в която и да 

е държава членка по идентификация“. 

3. В ал. 16 думите „регистрирано на основание чл. 96 или  

чл. 100, ал. 1“ се заличават. 

§ 31. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 7, т. 3 накрая се поставя точка и запетая и се 
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добавя „в този случай се прекратява и регистрацията на лицето 

за прилагането на режим извън Съюза и на режим за 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии“. 
 

2. Алинея 15 се изменя така: 

„(15) Датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на 

режима е първият ден на тримесечието, следващ тримесечието на 

изпращането на акта за дерегистрация по електронен път. В случаите по 

ал. 10-14 датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на 

режима е датата на промяната, ако лицето подаде заявление за 

дерегистрация по реда на ал. 2 не по-късно от 10-о число на месеца, 

следващ настъпването на промяната, и в същия срок лицето подаде 

заявление за регистрация за прилагане на режима в другата държава 

членка.“ 

§ 32. В чл. 157а се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, в основния текст след думите „територии, има“ се 

добавя „регистрирано на основание чл. 96 или чл. 100, ал. 1“. 

2. В ал. 2 се създава т. 4: 

„4. не е в процедура по ликвидация, или не е обявено в 

несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и 

задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция 

за приходите.“ 

3. В ал. 4, изречение второ накрая се добавя „с квалифициран 

електронен подпис“. 

4. В ал. 10, в основния текст думите „датата на връчването“ се 

заменят с „датата на изпращането“. 

5. В ал. 18 накрая се поставя запетая и се добавя „в която и да 

е държава членка по идентификация“. 

6. Създава се ал. 22: 

 

„(22) Когато данъчно задължени лица, представлявани в друга 

държава членка от представител, за когото са налице условията на  

ал. 15, изберат да продължат да бъдат представлявани от него, 

представителят регистрира данъчно задължените лица за прилагане на 

режима по този член.“ 

https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887489
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887498
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§ 33. В чл. 157б се правят следните допълнения: 

1. В ал. 4, изречение второ накрая се добавя „с квалифициран 

електронен подпис“. 

2. В ал. 5, т. 3 и ал. 7, т. 3 накрая се поставя точка и запетая и 

се добавя „в този случай се прекратява и регистрацията на лицето за 

прилагането на режим в Съюза и режим извън Съюза“. 

3. Създават се ал. 21 и 22: 

„(21) Когато са налице условията по ал. 12 за представителя по 

чл. 157а, се прекратява и регистрацията на данъчно задължените лица, 

които са представлявани от представителя. Датата на прекратяване на 

регистрацията по режим на данъчно задължените лица е първият ден на 

месеца, следващ месеца на изпращане на акта за дерегистрация. 

(22) Данъчно задължените лица по ал. 21, за които са налице 

условията по чл. 157а, ал. 3, изречение първо, могат да изберат да 

продължат да бъдат представлявани от представителя, за когото са 

налице условията по ал. 12, или да изберат нов представител по  

чл. 157а, ал. 2. Данъчно задължените лица по ал. 21, за които са налице 

условията по чл. 157а, ал. 3, изречение второ, могат да изберат да 

продължат да бъдат представлявани от представителя, за когото са 

налице условията по ал. 12, да изберат нов представител по чл. 157а, ал. 

2 или да се регистрират за целите на режима съгласно условията за  

определяне на държавата членка по идентификация.“ 

§ 34. В чл. 158 се създава ал. 8: 

„(8) За доставки, за които се прилагат специалните режими по 

чл. 152, ал. 2, 3 и 5, извършени от регистрирано по глава осемнадесета 

лице, данъкът е дължим за държавата членка по потребление, където е 

мястото на изпълнение на доставката.“ 

§ 35. В чл. 159а, ал. 4 след думите „Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс“ се добавя „с квалифициран електронен подпис“. 

§ 36. В чл. 159б, ал. 6 думите „чл. 96” се заменят с „чл. 96 или 

чл. 100, ал. 1“. 

§ 37. В чл. 159в ал. 3 и 4 се отменят. 

§ 38. Член 159з се отменя. 

§ 39. В чл. 166, ал. 3, т. 4 думите „Комбинираната 

номенклатура на Република България“ се заменят с „КН“. 
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§ 40. В чл. 168а се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Северна Ирландия се смята за територия на държава 

членка за целите на този закон, когато: 

1. доставчикът на стоките е данъчно задължено лице, което е 

идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с 

идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“, 

или получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено 

юридическо лице, което е идентифицирано за целите на ДДС в Северна 

Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа 

знака/префикса „XI“, и 

2. доставката е: 

а) вътреобщностна доставка или вътреобщностно 

придобиване на стоки; 

б) вътреобщностна доставка или вътреобщностно 

придобиване на нови превозни средства; 

в) доставки на стоки, които се монтират или инсталират; 

г) доставки на стоки по глава осемнадесета, или 

д) доставки на стоки под режим складиране на стоки до 

поискване.“ 

2. Алинея 3 се отменя. 

3. Създава се ал. 5: 

„(5) За целите на този закон Северна Ирландия се смята за 

територия на държава членка и когато данъчно задължено лице с 

идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“, е 

посредник в тристранна операция.“ 

§ 41. В чл. 169, ал. 1, т. 4 думите „чл. 96, 97, 97а, 99, чл. 100, 

ал. 1 и 2 и чл. 151а“ се заменят с „чл. 96, 97, 97а, 99, чл. 100, ал. 1 и 2, чл. 

151а и чл. 156, ал. 1 и 16“. 

§ 42. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Освободен от данък е вносът на стоки, въведени на 

територията на страната от командвания/щабове на Организацията на 

https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887489
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p5341690
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887490
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887496
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887498
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887498
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887528
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887528
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Северноатлантическия договор или от въоръжените сили на други 

държави, които са страни по Северноатлантическия договор, за ползване 

от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал, или 

за снабдяване на техните трапезарии или столови, когато силите 

участват в общите отбранителни дейности на Северноатлантическия 

договор на територията на страната и/или на територията на друга 

държава.“ 

2. Създава се нова ал. 3: 

„(3) Освободен от данък е вносът на стоки, въведени на 

територията на страната от въоръжените сили на други държави - членки 

на Европейския съюз, за ползване от тези въоръжени сили или от 

придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяване на техните 

трапезарии или столови, когато силите участват в отбранителни 

дейности на територията на страната и/или на територията на друга 

държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в 

рамките на общата политика за сигурност и отбрана, определена в  

дял V, глава 2, раздел 2 от Договора за Европейския съюз, наричана  

по-нататък „ОПСО“.“ 
 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се 

заменят с „ал. 1, 2 и 3“. 

 

§ 43. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 4 се отменя. 

2. В ал. 6, т. 1: 

а) буква „б“ се изменя така: 

„б) въоръжени сили на други държави, които са страни по 

Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили или 

от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните 

трапезарии или столови, когато силите участват в общите отбранителни 

дейности на Северноатлантическия договор на територията на страната 

и/или на територията на друга държава;“ 

б) в буква „г“  думите „на членове“ се заменят с „членове“; 

в) създава се буква „д“: 

„д) въоръжени сили на други държави - членки на Европейския 

съюз, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги 

цивилен персонал, или за снабдяването на техните трапезарии или 
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столови, когато силите участват в отбранителни дейности на територията 

на страната и/или на територията на друга държава, имащи за цел 

изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на ОПСО;“. 

3. Създават се ал. 8-15: 

„(8) За облагаеми доставки на стоки и услуги с място на 

изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на 

данъка, когато получатели са Европейската комисия или агенция или 

орган, създадени съгласно правото на Европейския съюз, когато 

Европейската комисия или такава агенция или орган закупуват тези стоки 

или услуги при изпълнението на задачите, възложени им от правото на 

Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19. 

(9) Не се прилага нулевата ставка на данъка по ал. 8, когато 

получените стоки и услуги от Европейската комисия или съответната 

агенция или орган се използват незабавно или на по-късна дата за 

последващи доставки срещу възнаграждение. 

(10) Когато условията за прилагане на нулева ставка, 

предвидени в ал. 8, престанат да се прилагат, Европейската комисия или 

съответната агенция или орган, получила доставка, за която е приложена 

нулева ставка, информира страната и доставката на тези стоки или 

услуги подлежи на облагане с данък при условията, приложими към този 

момент. 

(11) Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки 

или услуги до друга държава членка, предназначени за въоръжените 

сили на държава, която е страна на Северноатлантическия договор, 

различна от държавата членка по местоназначение, за ползване от тези 

въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за 

снабдяване на техните трапезарии или столови, когато силите участват в 

общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор. 

(12) Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки 

или услуги до друга държава членка, предназначени за въоръжените 

сили на държава членка, различна от самата държава членка на 

местоназначение, за ползване от тези въоръжени сили или от 

придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяване на техните 

трапезарии или столови, когато силите участват в отбранителни 

дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в 

рамките на ОПСО. 
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(13) За възмездно вътреобщностно придобиване на стоки се 

смята употребата на стоки от въоръжените сили на Република България, 

когато участват в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на 

дейност на Европейския съюз в рамките на ОПСО, за нуждите на тези 

въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал, които стоки 

са закупени в друга държава членка и за които не са приложени общите 

правила за облагане в тази друга държава членка, когато вносът на тези 

стоки не отговаря на изискванията за освобождаването, предвидено в чл. 

172, ал. 3. 

(14) За възмездно вътреобщностно придобиване на стоки се 

смята употребата на стоки от въоръжените сили на Република България, 

която е страна по Северноатлантическия договор, за ползване от тези 

въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал, когато 

силите участват в общите отбранителни дейности на 

Северноатлантическия договори, които стоки са закупени в друга 

държава членка и за които не са приложени общите правила за облагане 

в тази друга държава членка, когато вносът на тези стоки не отговаря на 

изискванията за освобождаването, предвидено в чл. 172, ал. 2. 

(15) Освободени са вътреобщностните придобивания с място 

на изпълнение на територията на страната на стоки, чийто внос на 

територията на страната би бил освободен от данък по реда на: 

1. чл. 172, ал. 2, или 

2. чл. 172, ал. 3.“ 

§ 44. В чл. 174а, ал. 1 думите „чл. 173, ал. 4 и 5“ се заменят с 

„чл. 172, ал. 2, чл. 173, ал. 5“. 

§ 45. В чл. 180в, ал. 3 думите „,но не по-малко от 10 000 лв.“ се 

заличават. 

§ 46. В § 1а от Допълнителните разпоредби се създават  

т. 20-22: 

„20. Директива (ЕС) 2020/2020 на Съвета от 7 декември  

2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на 

временни мерки във връзка с данъка върху добавената стойност, 

приложим за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро 

диагностика на COVID-19 в отговор на пандемията от COVID-19 (ОВ,  

L 419/1 от 11 декември 2020 г.). 

https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887615
https://web.apis.bg/p.php?i=230059&b=0#p43887616
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21. Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември  

2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата 

система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО 

относно общия режим на облагане с акциз по отношение на 

отбранителните дейности в рамките на Съюза (ОВ, L 336/10 от  

30 декември 2019 г.). 

22. Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли  

2021 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на 

временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на 

пандемията от COVID-19 (ОВ, L 250/1 от 15 юли 2021 г.).“ 

§ 47. В приложение № 1 наименованието на колона 2 се 

изменя така: „Код по КН“. 

§ 48. В приложение № 4 се създава т. 6: 

„6. специализирани млечни формули (с частично хидролизиран 

протеин и такива за деца с алергии) и диетични храни за специални 

медицински цели, предназначени за кърмачета, попадащи в Код 2106 90 

92 и в Код 2106 90 98 по КН на ЕС.“ 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 49. В случаите по чл. 58, ал. 1, т. 2, буква „г“ и чл. 173, ал. 8 

от този закон начислен данък за данъчни периоди от 1 януари 2021 г. до 

31 декември 2021 г., за които е приложена данъчна ставка, различна от 

нулева ставка на данъка, се възстановява на Европейската комисия или 

агенция или орган, създадени съгласно правото на Европейския съюз от 

органите на Националната агенция за приходите по реда на чл. 128 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Заявленията за 

възстановяване се подават до 31 март 2022 г. включително. 

§ 50. Параграф 25 се прилага за ваучери, издадени след  

31 декември 2021 г. 

§ 51. В Заключителните разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 55 от 

2020 г.) в § 4 думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „прекратяване на 

обявената извънредна епидемична обстановка на територията на 

Република България, свързана с епидемичното разпространение на 

COVID-19“. 
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§ 52. В Преходните и заключителните разпоредби към Закона 

за изменение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 71 от 

2020 г.; доп., бр. 107 от 2020 г.) в § 10 думите „31 декември 2021 г.“ се 

заменят с „прекратяване на обявената извънредна епидемична 

обстановка на територията на Република България, свързана с 

епидемичното разпространение на COVID-19“. 

§ 53. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение 

на: 

1. Параграф 10 и § 43, т. 3 относно чл. 173, ал. 8, 9 и 10, които 

влизат в сила от 1 януари 2021 г. 

2. Параграф 42, т. 2 и § 43, т. 2, буква „в“ и т. 3 относно чл. 173, 

ал. 12, 13 и ал. 15, т. 2, които влизат в сила от 1 юли 2022 г. 

 

 

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на ………..…... 

2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Никола Минчев) 
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М  О  Т  И  В  И 
 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък 

върху добавената стойност 

 

 

Причини, които налагат разработването на проекта на 

нормативен акт 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

данък върху добавената (ЗИД на ЗДДС) отразява въвеждане в закона на 

европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с 

правото на Европейския съюз (ЕС) и привеждане на ДДС 

законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския 

съюз (СЕС). 

В законопроекта са направени предложения за прецизиране на 

действащите от 1 юли 2021 г. режими за облагане на доставки на стоки и 

услуги, осъществени по електронен път към получатели – данъчно 

незадължени лица. 

Прецизирани са разпоредби, които създават затруднения при 

практическото прилагане на закона. 

Цели, които се поставят с проекта на нормативен акт 

Предложения за промени, свързани с въвеждане в ЗДДС на 

Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 година за 

изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на временните 

освобождавания при внос и някои доставки в отговор на 

пандемията от COVID-19 (Директива (ЕС) 2021/1159) и Директива 

2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на 

Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху 

добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим 

на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в 

рамките на Съюза (Директива (ЕС) 2019/2235). 

Във връзка с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 

2021/1159 и Директива (ЕС) 2019/2235 се налага предприемане на 

съответните изменения и в ЗДДС. 
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Разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1159 имат за цел да се 

осигури освобождаване от ДДС при внос, осъществен от Европейската 

комисия (ЕК) или от агенция или орган, създадени съгласно правото на 

ЕС, съответно прилагане на нулева ставка на данъка при доставки на 

стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, по 

които получатели са същите органи, при изпълнение на задачи за 

справяне с последствията от пандемията COVID-19.  Освобождаването, 

съответно прилагането на нулева ставка, няма да се прилага, когато 

внесените или получените стоки или услуги се използват незабавно или 

на по-късна дата за последващи доставки срещу възнаграждение. Когато 

условията за освобождаване при внос престанат да се прилагат, ЕК или 

съответната агенция или орган информира страната, че приложеното 

освобождаване при внос на тези стоки подлежи на облагане с данък при 

условията, приложими към този момент. Аналогично, когато условията за 

прилагане на нулева ставка, ЕК или съответната агенция или орган, 

получила доставка, за която е приложена нулева ставка, информира 

страната, и доставката на тези стоки или услуги подлежи на облагане с 

данък при условията, приложими към този момент. Въведените с 

Директива (ЕС) 2021/1159 изключения следва да се прилагат със задна 

дата считано от 1 януари 2021 г. поради спешността на ситуацията и за да 

се създаде готовност за прилагане на мерките за справяне с последиците 

от пандемията от COVID-19. 

С Директива (ЕС) 2019/2235 се въвежда освобождаване от ДДС, 

което обхваща доставката на стоки или услуги, предназначени или за 

ползване от въоръжените сили на държава - членка на ЕС, или от 

придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните 

трапезарии или столове, когато тези сили участват в отбранителни 

дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на 

общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), извън своята държава 

членка. Тези освобождавания  се предвижда да се прилагат само в 

ситуации, при които въоръжените сили изпълняват задачи, пряко 

свързани с дейности за отбрана по линия на ОПСО и няма да обхващат 

граждански мисии по същата линия. 

Във връзка с това се предлагат следните промени: 

• Освобождаване от данък при внос на стоки, осъществен от: 

- Европейската комисия или от агенция или орган, създадени 

съгласно правото на ЕС, когато ЕК или такава агенция или орган внасят 
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тези стоки при изпълнението на задачи, възложени им от правото на ЕС в 

отговор на пандемията от COVID-19, освен когато внесените стоки се 

използват незабавно или на по-късна дата за целите на по-нататъшни 

доставки срещу възнаграждение от ЕК или от такава агенция или орган. 

Когато ЕК или агенция или орган, при вноса на стоките не разполага с 

писмени документи, удостоверяващи, че вносът на стоките е в 

изпълнение на задачи, възложени им от правото на ЕС, или стоките ще се 

използват от тях незабавно или по-късно за последващи доставки срещу 

възнаграждение, данъкът по вноса става изискуем от ЕК или агенция или 

орган, създадени съгласно правото на Съюза. Когато условията за 

освобождаване при внос престанат да се прилагат, ЕК или съответната 

агенция или орган информира страната, че приложеното освобождаване 

при внос на тези стоки подлежи на облагане с данък при условията, 

приложими към този момент. 

- Въоръжените сили на други държави - членки на ЕС, за 

ползване от тези сили или от придружаващия ги цивилен персонал, или 

за снабдяването на техните трапезарии или столови, когато тези сили 

вземат участие в  отбранителни дейности, на територията на страната 

и/или на територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на 

дейност на Съюза в рамките на ОПСО. 

• За облагаемите доставки на стоки и услуги с място на 

изпълнение на територията на страната да се прилага нулева ставка на 

данъка, когато получатели са: 

- Въоръжени сили на други държави - членки на ЕС, за ползване 

от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал, или 

за снабдяването на техните трапезарии или столови, когато силите 

участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на 

територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на 

Съюза в рамките на ОПСО, за които Република България не е държава 

домакин. 

- Европейската комисия или агенция или орган, създадени 

съгласно правото на Съюза, когато ЕК или такава агенция или орган 

получават тези стоки или услуги при изпълнението на задачите, 

възложени им от правото на Съюза в отговор на пандемията от     COVID-

19, освен когато придобитите стоки и услуги се използват незабавно или 

на по-късна дата за последващи доставки срещу възнаграждение. Когато 

условията за прилагане на нулева ставка, престанат да се прилагат ЕК 
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или съответната агенция или орган, получила доставка, за която е 

приложена нулева ставка, информира страната и доставката на тези 

стоки или услуги подлежи на облагане с данък при условията, приложими 

към този момент. 

• Доставка с нулева ставка да бъде и доставката на  стоки или 

услуги до друга държава членка, предназначени за: 

- Въоръжените сили на всяка държава, която е страна на 

Северноатлантическия договор, различна от държавата членка по 

местоназначение, за ползване от тези въоръжени сили или от 

придружаващия цивилен персонал или за снабдяване на техните 

трапезарии или столови, когато силите участват в общите отбранителни 

дейности на Северноатлантическия договор. 

- Въоръжените сили на държава членка, различна от самата 

държава членка на местоназначение, за ползване от тези въоръжени 

сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяване на 

техните трапезарии или столови, когато силите участват в отбранителни 

дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на 

ОПСО. 

• За възмездно вътреобщностно придобиване на стоки да се 

смята употребата на стоки от: 

- Въоръжените сили на Република България, когато участват в 

отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза 

в рамките на ОПСО, за нуждите на тези въоръжени сили или на 

придружаващия ги цивилен персонал, които стоки са закупени в друга 

държава членка и за които не са приложени общите правила за облагане 

в тази друга държава членка, когато вносът на тези стоки не отговаря на 

изискванията за освобождаване. 

- Въоръжените сили на Република България, която е страна по 

Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили или 

от придружаващия ги цивилен персонал, когато силите участват в общите 

отбранителни дейности на Северноатлантическия договор, които стоки са 

закупени в друга държава членка и за които не са приложени общите 

правила за облагане в тази друга държава членка, когато вносът на тези 

стоки не отговаря на изискванията за освобождаване. 

• Прецизиращ текст по отношение на това, че освободени от 

данък са вътреобщностните придобивания с място на изпълнение на 
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територията на страната на стоки, чийто внос на територията на страната 

би бил освободен от данък в случаите, когато стоките се внасят от: 

- Командвания/щабове на Организацията на Северноатланти-

ческия договор или от въоръжените сили на други държави, които са 

страни по Северноатлантическия договор, за ползване от тези 

въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал, или за 

снабдяване на техните трапезарии или столови, когато силите участват в 

общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор на 

територията на страната и/или на територията на друга държава. 

- Въоръжените сили на други държави - членки на ЕС, за 

ползване от тези сили или от придружаващия ги цивилен персонал, или 

за снабдяване на техните трапезарии или столови, когато силите 

участват в  отбранителни дейности, на територията на страната и/или на 

територията на друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на 

Съюза в рамките на ОПСО. 

 

Предложения за промени в резултат на констатирани 

несъответствия с разпоредбите на Директива  2006/112/ЕО на 

Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на 

данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС)   

Във връзка със запитване по информационна фаза с № EUP 

(2021) 10016 на ЕК за правилата за ДДС, приложими за ваучерите за 

храна, в което ЕК иска становище относно причините, поради които 

българските власти изключват ваучерите за храна от приложното поле на 

чл. 131а и 131б от ЗДДС,  което според ЕК е несъвместимо с чл. 30а и 

30б от Директивата за ДДС, се налагат съответните изменения в ЗДДС. В 

запитването по информационна фаза с № EUP (2021) 10016 ЕК обръща 

внимание, че  ваучерите за храна по член 131в, ал. 2, т. 3 от ЗДДС 

отговарят на необходимите условия, за да бъдат смятани за „ваучери“ по 

смисъла на член 30а, точка 1 от Директивата за ДДС. Във връзка с това 

се предлага да отпадне разпоредбата, с която ваучерите за храна са 

изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите 

ваучери. 

Предложения за промени, свързани с привеждане на ДДС 

законодателството в съответствие с решения на СЕС 

Във връзка с необходимостта от усъвършенстване на правната 

уредба в съответствие с достиженията на правото на ЕС, като се 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0112:BG:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0112:BG:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0112:BG:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0112:BG:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0112:BG:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0112:BG:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0112:BG:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0112:BG:NOT
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гарантират принципите на правна сигурност и на неутралност на ДДС, са 

предвидени разпоредби, които дават възможност за корекции при грешно 

данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила 

ревизионен акт. В решения на СЕС по дела – C-314/17 „Джиосайкъл 

България“ ЕООД, C-111/14 „ГСТ-Сървиз АГ Германия“, C-835/18 SC 

Terracult SRL, C-138/12 „Руседеспред“ ООД и др., СЕС приема, че за да 

осигурят неутралността на ДДС, държавите членки следва да предвидят 

във вътрешния си правен ред възможността да се коригира фактуриран 

данък, който не е следвало да бъде начислен, при положение че 

издателят на фактурата докаже своята добросъвестност, включително 

при влязъл в сила ревизионен акт. Във връзка с това е предложено 

корекция на данъчни документи при наличие на влязъл в сила 

ревизионен акт да се извършва по реда, определен в закона, по 

отношение на коригиране на фактурите, известията и протоколите, в 

случаите, когато не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде 

начислен, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде 

начислен, както и когато за доставката е приложена грешна ставка на 

данъка. 

 

Предложения за промени, свързани с необходимостта от 

прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на режим 

извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на 

стоки, внасяни от трети страни или територии 

• предлага се уточняване на разпоредбите относно 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, улеснявани от 

електронен интерфейс (платформа), които касаят данъчното събитие и 

изискуемостта, данъчния кредит, лицето-платец, както и доставката, към 

която се приписва транспортирането или изпращането на стоки; 

• за изясняване на процедурата за упражняване на правото на 

избор на място на изпълнение при доставки на вътреобщностни 

дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни 

услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, 

извършвани по електронен път, се уточнява, че правото на избор на 

място на изпълнение под праг от 10 000 евро е в държавата на 

получателя при доставки на електронни услуги или в държавата, в която 

завършва транспорта на стоките, при вътреобщностната дистанционна 

продажба на стока; 
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• предлага се уточняване на разпоредбата за случаите на 

възникване на задължение за регистрация по общия ред на закон за 

лица, неустановени на територията на страната, които извършват само 

доставки, за които са регистрирани по режим от глава осемнадесета 

(режим извън Съюза или режим в Съюза); 

• предлага се прецизиране по отношение на това, че мястото 

на изпълнение на услугите, за които се прилага режим в Съюза, е на 

територията на друга държава членка, в която данъчно задълженото 

лице не е установено, включително по постоянен обект; 

• уточнява се, че право да се регистрира за прилагането на 

режим в Съюза има и данъчно задължено лице, което не е надхвърлило 

прага за определяне място на изпълнение при доставки на 

вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на 

далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно 

излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, поради което 

извършваните от него доставки са с място на изпълнение на територията 

на страната. В този случай, със заявлението за регистрация за прилагане 

на режим в Съюза, лицето следва да уведоми, че желае да избере 

мястото на изпълнение на доставките да е там, където е  установено, има 

постоянен адрес или обичайно пребиваване данъчно незадълженото 

лице, получател по доставката; 

• предлага се прецизиране на разпоредбата, регламентираща 

подаването на справка-декларацията по закона и текст с цел изясняване 

подаването на справка-декларация в случаите, когато лицето е 

регистрирано за целите на ДДС и едновременно с това е регистрирано за 

прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии, както и когато е регистрирано само за прилагането на тези 

режими; 

• уточнява се, че подаването на заявление за регистрация за 

прилагане на режим извън Съюза и режим за дистанционни продажби на 

стоки, внасяни от трети страни или територии, се извършва с 

квалифициран електронен подпис; същото уточнение е направено и при 

подаването на заявление за дерегистрация по тези режими; 

• уточнява се, че подаването на справка-декларация за 

прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от 

трети страни или територии се извършва с квалифициран електронен 
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подпис; 

• предлага се уточнение по отношение на идентификационния 

номер за целите на регистрацията за прилагане на режим извън  

Съюза – състои се от 11 буквено-цифрови знака, съдържащ знака „EU“,  

и се използва единствено за целите на прилагане на режим извън Съюза; 

• уточнява се, че данъчно задължените лица, установени на 

територията на страната, които са регистрирани само за прилагане на 

режим в Съюза на територията на страната, нямат право да посочват 

данък в издаваните от тях фактури и известия към фактури за доставки с 

място на изпълнение на територията на страната, за които не се прилага 

режим; 

• предвидено е данъчно задължено лице, включително което 

управлява електронен интерфейс, да издава фактура за извършена 

доставка на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки или 

вътрешни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на 

територията на страната, когато лицето не е регистрирано за прилагане 

на режим в Съюза по този закон или в друга държава членка; 

• предлага се промяна в уточняващия текст относно датата на 

регистрация на лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане 

на режима извън Съюза, което иска да се регистрира за прилагането на 

този режим на територията на страната - в тези случаи за дата на 

регистрация се смята първият ден на тримесечието, следващо 

календарното тримесечие на подаване на заявлението за регистрация по 

електронен път; предложена е и промяна за обратната хипотеза – когато,  

регистрирано за прилагане на територията на страната на режим извън 

Съюза лице се регистрира за този режим в друга държава членка, за дата 

на прекратяване на регистрацията се смята първият ден на 

тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на 

заявлението за прекратяване на регистрацията по електронен път; 

 

• предлага се прецизиране, според което, право на приспадане 

на данъчен кредит по общите правила на закона е налице за лицата, 

регистрирани за прилагане на режим в Съюза, които са регистрирани по 

реда на закона, включително когато регистрацията е по избор; 

• по отношение на данъчно задължените лица, избрали да 

прилагат режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети 

страни или територии, с цел да се избегне риска от необлагане на вноса 
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се предлага като условие за регистрация по режима за внос същите да са 

регистрирани по общите правила на закона; 

• предлага се уточняващ текст за лице, което действа като 

представител от името на данъчно задължено лице при изпълнение на 

задълженията, определени в режим за дистанционни продажби на стоки, 

внасяни от трети страни или територии – представителят може да е лице, 

което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в 

несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и 

задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция 

за приходите; 

• предлага се представителят, който представлява данъчно 

задълженото лице за прилагане на режима за дистанционни продажби на 

стоки, внасяни от трети страни или територии, да се счита за 

акредитиран представител на лицето по  всички негови данъчни 

правоотношения по този режим и да отговаря солидарно и неограничено 

за задълженията по същия режим; 

• прецизира се разпоредбата по отношение на датата на 

регистрация по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от 

трети страни или територии – това е  датата на изпращане на акта по 

електронен път на данъчно задълженото лице, което действа без 

представител, или на представителя; 

• предлага се прецизиране на разпоредбата относно 

ограничението за регистрация за прилагане на режим извън Съюза, 

режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от 

трети страни или територии, поради системно неспазване на 

задължението от лицето; ограничението за регистрация за прилагане на 

режимите е при прекратяване на регистрацията, поради системно 

неспазване на задълженията по режимите, в която и да е държава 

членка; 

• предложено е, когато орган по приходите прекрати 

регистрацията на лице за прилагането на режим извън Съюза поради 

системно неспазване разпоредбите на режима, да се прекратява и 

регистрацията за прилагането на режим в Съюза и на режим за 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии; предвидени са аналогични разпоредби за случаите, когато е 

прекратена регистрацията поради системно неспазване на разпоредбите 

на режим в Съюза, съответно на режим за дистанционни продажби на 
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стоки, внасяни от трети страни или територии – в тези случаи се 

прекратява и регистрацията за прилагането на другите два режима; 

• предлага се уточняване по отношение на датата на 

прекратяване на регистрацията за прилагане на режим в Съюза в 

случаите, когато лице премести мястото си на установяване по седалище 

и адрес на управление или премести постоянния си обект на територията 

на друга държава членка – това е датата на промяната, ако лицето 

подаде заявление за дерегистрация не по-късно от 10-о число на месеца, 

следващ настъпването на промяната, и в същия срок лицето подаде 

заявление за регистрация за прилагане на режима в другата държава 

членка; 

• предлага се уточняващ текст, свързан с данъчно задължено 

лице, което не е установено на територията на страната,  регистрирано 

на основание задължителна регистрация по закона, че може да прекрати 

задължителната регистрация по закона, ако се регистрира в друга 

държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или 

режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии, или когато се регистрира в страната за прилагане на режим 

извън Съюза или режим в Съюза, когато започне да извършва само 

доставки, за които се прилагат тези режими; в тези случаи за дата на 

дерегистрация се смята датата на регистрация на лицето в друга 

държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или 

режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии или датата на регистрация в страната по режим извън Съюза, 

режим в Съюза; 

• предложена е разпоредба за случаите, когато лице, което 

действа като представител за прилагане на режима за дистанционни 

продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, премести 

постоянния си обект или се установи по седалище и адрес на управление 

или по постоянен обект на територията на друга държава членка, 

данъчно задължените лица, представлявани от този представител, да 

могат да изберат да продължат да бъдат представлявани от 

представителя, да изберат нов представител или да се регистрират за 

целите на режима съгласно условията за  определяне на държавата 

членка по идентификация; предвидена е и обратната хипотеза за 

случаите, когато представител премести постоянния си обект или се 

установи по седалище и адрес на управление или по постоянен обект на 

територията на страната; в този случай, представителят регистрира за 
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прилагане на режима, представляваните от него данъчно задължени 

лица, които са избрали да продължат да бъдат представлявани от този 

представител за прилагане на режима в страната; 

• предлага се уточняваща разпоредба по отношение на 

доставките, за които се прилагат специалните режими - данъкът е 

дължим за държавата членка по потребление, където е мястото на 

изпълнение на доставката. 
 

Предложения за промени, свързани с редактиране на 

разпоредби, във връзка с възникнали затруднения при 

практическото прилагане на закона 

• с цел справяне с последиците от пандемията от COVID-19 се 

предлага  намалената ставка 9 на сто за някои стоки и услуги да се 

прилага до прекратяването на обявената извънредна епидемична 

обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното 

разпространение на COVID-19; 

• предлага се редакционна промяна на разпоредбата, свързана 

с основанията за задължителна дерегистрация при прекратяването на 

юридическо лице – със или без ликвидация; предвижда се още като 

основание за задължителна дерегистрация по закона заличаването на 

клонове на чуждестранни юридически лица; 

• във връзка с търговията със стоки след Брекзит се предлага 

редакционна промяна на разпоредбата, касаеща доставките от или до 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, като се 

конкретизира обектът на доставка; освен това се предлага текст по 

отношение на посредник в тристранни операции, като се уточнява, че за 

целите на този закон Северна Ирландия се смята за територия на 

държава членка и когато данъчно задължено лице с идентификационен 

номер по ДДС, който съдържа знак/префикс „XI“, е посредник в 

тристранни операции; 

• предлага се разширяване на обхвата на храните, подходящи 

за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка 9 на сто на ДДС, 

като към тях се включват и специализираните млечни формули (с 

частично хидролизиран протеин и такива за деца с алергии) и диетичните 

храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета, в 

случаите, когато същите не попадат в обхвата на приложение № 4 към 

закона към настоящия момент; 
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• уточнява се, че за погрешно съставени документи се смятат и 

издадените фактури и известия към тях, в които за доставката е 

приложена грешна ставка на данъка; 

• предлага се уточнение относно това, че не е вътреобщностно 

придобиване придобиването на стоки, изпратени или транспортирани от 

територията на друга държава членка за извършване на вътреобщностна 

дистанционна продажба на стоки с място на изпълнение на територията 

на страната. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

проекта на нормативен акт 

За приемането на проекта на акт не са необходими 

допълнителни разходи/трансфери и други плащания за изграждане на 

административен капацитет и техническа обезпеченост по 

осъществяване на предложените промени и няма да доведе до 

допълнителна финансова тежест за лицата. Предлаганите промени не се 

очаква да окажат значителен ефект върху приходите от ДДС, който на 

този етап не може да бъде изчислен с точност. 

 

Очакваните резултати от прилагането на проекта на 

нормативен акт 

Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване 

изпълнението на нормативно установените изисквания на данъчното 

законодателство в областта на ДДС. 

С проекта на закона се въвеждат правила, които способстват 

правилното прилагане на норми на правото на ЕС. 

Предложеният проект на закона е публикуван на интернет 

страницата на Министерството на финансите и на Портала за 

обществени консултации съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. 

 

Анализ за съответствие с правото на ЕС 

С проекта на акт се въвеждат норми на правото на ЕС, поради 

което е изготвена справка за съответствие с европейското право. 
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Информация за проведените обществени консултации 

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове 

по законопроекта са проведени обществени консултации, като 

законопроектът, мотивите към него, частичната предварителна оценка на 

въздействието и становището на дирекция „Модернизация на 

администрацията“ от администрацията на Министерския съвет от 

съгласуването на извършената частична предварителна оценка на 

въздействието са публикувани на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. 

Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената 

справка. В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове 

справката за постъпилите предложения заедно с обосновка за 

неприетите предложения в резултат на проведените обществени 

консултации е публикувана на интернет страницата на Министерството на 

финансите и на Портала за обществени консултации. 

В съответствие с чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове 

проектът на акт се придружава от справка за съответствието с 

Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с 

практиката на Европейския съд по правата на човека, изготвена от 

Министерството на правосъдието. 

Законопроектът е изпратен за съгласуване на Комисията за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

Проектът на акт е съгласуван с всички министри и с дирекциите 

от администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална 

компетентност е свързан, съгласно чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като 

становищата им са отразени съгласно приложената към доклада справка. 
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