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М О Т И В И 

към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за данък върху добавената стойност 
 

 

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за данък върху добавената стойност отразява измененията и допълненията в 

Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 55, 71, 104 и 107 

от 2020 г. на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, наложени от 

практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с европейското 

законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност. 

 

Във връзка с въвеждане в ЗДДС на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на 

Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 

2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената 

стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки 

(Директива (ЕС) 2017/2455) (ОВ, L 348/7 от 29 декември 2017 г.) и на Директива (ЕС) 

2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 

2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби 

на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (Директива 2019/1995) (ОВ, L 313/14 от 4 

декември 2019 г.) се налага предприемане на съответните изменения и в ППЗДДС. 

         С измененията се цели да бъдат допълнени съществуващи и въведени нови 

правила в действащата система на ДДС, в контекста на доставките на услуги и  

дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки. 

 

В тази връзка се предлагат следните промени: 

Промени, свързани с въвеждането на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 

декември 2017 година и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 

година:  

 Предвидени са разпоредби относно подаването на месечна декларация по 

специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос пред 

Агенция „Митници“, както и по отношение на данните, които следва да съдържа 

декларацията. Предвижда се изпълнението на условията за прилагането на този режим 

да се проверява служебно от митническите органи; 

 Предложено е също така, когато не са налице условията за прилагане на 

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

територии или специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при 

внос, данъкът при внос да е изискуем от получателя на пратката – данъчно 

незадълженото лице, за който е предназначена същата; 

 Във връзка с въведените правила със закона за прилагане на специалните 

режими и съответно, когато лицето не прилага тези режими, но осъществява доставки 

на услуги, дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки, по 

които получател е данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес 

или обичайно пребиваване на територията на страната се предлагат разпоредби, 

изясняващи случите, когато лицата: 

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

фактури за доставки с място на изпълнение на територията на страната; 
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- имат право на приспадане на данъчен кредит; 

- формират облагаем оборот за регистрация; 

- са упражнили правото на избор по отношение на мястото на изпълнение на 

доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно 

излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно 

незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване 

на територията на страната  и желаят да продължат регистрацията по закона.; 

  Уточнен е редът за издаването на служебни идентификационни номера от 

Националната агенция за приходите при регистрацията по специалните режими;  

 Предложен е поясняващ текст по отношение място на изпълнение при 

доставка на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии в 

държава членка с цел еднакво определяне на данъчно събитие за доставките на стоки, 

за които данъкът се дължи от лицето, което улеснява доставките и са въведени 

уточняващи разпоредби за случаите, при които не е налице изискуемост на данъка; 

 Предвидена е процедура за прекратяване на регистрация (дерегистрация) по 

закона на данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и 

извършва облагаеми доставки на стоки или услуги с място на изпълнение на 

територията на страната, когато същото се регистрира за прилагане на специалните 

режими; 

 В случаите на въведеното със закона изискване регистрацията по закона на 

данъчно задължени, лица установени по седалище и адрес на управление в трета 

страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно 

по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, да се извършва чрез  

акредитиран представител се предлагат поясняващи текстове; 

 Предлагат се разпоредби по отношение  на структурирания файлов формат 

на електронния регистър, който данъчно задължено лице, което управлява електронен 

интерфейс, но не е регистрирано за режим извън Съюза, режим в Съюза или за режим 

за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, е длъжно 

да води. Посочено е, че този регистър съдържа информацията от чл. 63в от Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2019/2026;  

 Предвидени са разпоредби по отношение подаването на справка-

декларацията  за прилагане на специалните режими извън Съюза, в Съюза или за 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии; 

 Предвидени са разпоредби по отношение на образците на документи във 

връзка с регистрация и дерегистрация за прилагане на режим извън Съюза, режим в 

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

територии. 

Промени, свързани с въвеждането на Директива (ЕС) 2020/1756 на  Съвета от 20 

ноември 2020 година в ЗДДС:  

Във връзка с направените в закона изменения, свързани с оттеглянето на 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 

Европейската общност за атомна енергия и въведените в националното ДДС 

законодателство разпоредби на Директива (ЕС) 2020/1756 на  Съвета от 20 ноември 

2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка 

върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно 
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задължените лица в Северна Ирландия, публикувана в ОВ L 396, 25.11.2020 г., стр. 1-2 и 

влязла в сила, се предлага разпоредба относно определяне мястото на изпълнение при 

доставки до Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. Предвидено е, 

че доставката е с място на изпълнение на територията на страната, когато получателят 

на вътреобщностно придобиване на стоки е данъчно задължено лице или данъчно 

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

Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“. В 

случай, че доставчикът се снабди с идентификационен номер по ДДС, който съдържа 

знака/префикса „XI“ на получателя по доставката до изтичането на календарния месец, 

следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, 

същият коригира резултата от прилагането и анулира издадената фактура. 

Уточнени са видовете доставки на стоки, по отношение на които Северна 

Ирландия се смята за държава членка на ЕС.  

  

Други промени от технически характер: 

Предложени са редакционни промени във връзка с изменението в ЗДДС по 

отношение на въвеждането на новите режими на облагане на доставки на стоки и 

услуги. Предвиждат се и други редакционни и технически промени във връзка с 

необходимостта от привеждане на приложенията в ППЗДДС в съответствие с 

направените изменения в ЗДДС. 

 


