А. Промени ЗДДС – ТЕХНИЧЕСКИ КОРЕКЦИИ на ПОНЯТИЯ
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
Чл. 3………………………………………….
(3) Не е независима икономическа дейност:
1. дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение, по правоотношение,
приравнено на трудово или по всяко друго правоотношение, което създава взаимоотношения,
подобни на тези на работодател и наето лице във връзка с условията на работа, възнаграждението
и отговорността на работодателя.
Чл. 3, ал. 3, т. 1 ЗДДС се съобразява напълно със 112 Директива, чл. 10:
112 ДИРЕКТИВА
Член 10
Условието в член 9, параграф 1, че икономическата дейност се извършва „независимо“, изключва
наетите и други лица от ДДС, доколкото те са обвързани с работодател по договор за работа или с
някакви други юридически връзки, създаващи взаимоотношение на работодател и наето лице във
връзка с условията на работа, възнаграждението и отговорността на работодателя.
Има още една „неточност” В ЗДДС, която вероятно също ще бъде поправена – 112 Директива говори за „независимо”
извършване на икономическа дейност, докато ЗДДС говори за „независима икономическа дейност”. От чисто практическа
гледна точка тази разлика е без значение.

Видно е, че допълненият текст е идентичен с чл. 10 от 112 Директива, т.е. ЗДДС пряко
транспонира част от дефиницията за „независимо” извършване на икономическа дейност, в частта й
кога не е налице такава дейност.
Видно от текста, не се извършва „независима икономическа дейност”, съответно няма ДЗЛ в
следните три случая, когато „дейността” е осъществявана от физически лица:
1. по трудово правоотношение,
2. по правоотношение, приравнено на трудово,
3. или по всяко друго правоотношение, което създава взаимоотношения, подобни на тези на
работодател и наето лице във връзка с условията на работа, възнаграждението и
отговорността на работодателя(новото);
В горепосочените три хипотези, извършването на доставки на услуги:
- не формира оборот за регистрация по ДДС, ако „доставчикът” не е регистриран по ДДС;
- не се извършва облагане с ДДС, ако „доставчикът” е регистриран по ДДС;
Това коригиране на дефиницията, относно т.нар. „служебна зависимост”, е значимо, но в
малко по-ограничени рамки, защото, при неговото прилагане за гранични случаи, винаги може
да възникне спор за точната хипотеза(облагаемост или необлагаемост).
Считам, че промяната няма да се прилага значително на практика, именно защото, регулира
гранични случаи, при които, например, изпълнители, регистрирани по ДДС ще предпочетат да третират
доставките си като облагаеми с ДДС за да нямат спорове с НАП.
Евентуални проблеми и спорове ще има при получатели без право на ДК – ВУЗ, МБАЛ, ако
„изпълнителят”, за да няма проблеми, ще предпочете да издаде фактура с ДДС, който ДДС няма да е с
право на данъчен кредит .
Примери:
Счетоводител, ЕТ, регистриран по ЗДДС, освен собствената си дейност, работи към
счетоводна фирма, като извършва някаква рутинна работа, например, въвеждане на фактури.
От една страна, според сегашните разбирания за ДДС, логично е, този ЕТ, регистриран по ЗДДС
да издава фактура, с начислен ДДС.
От друга страна обаче, очевидно е, че този ЕТ ще полага личен труд, по силата на някакъв вид
„граждански договор”, гравитиращ към „служебно правоотношение” от третия(новия) вид.
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Правилният отговор е, че в примера не става въпрос за НИД, т.е., работата на счетоводителя(ЕТ,
регистриран по ДДС) не е облагаема с ДДС, НО, тази теза надали ще се приема от НАП.
Други примери
Регистриран по ДДС адвокат, става асистент във ВУЗ.
Артист-изпълнител(певец) сключва договор със засилени дисциплинарни клаузи и други преки
организационни зависимости.
Лекар(пластичен хирург) е нает от болница по „граждански договор”, също при засилена
служебна зависимост.
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
Тази корекция няма никакво практическо значение, защото формулировките от всички
алинеи на чл. 6 ЗДДС, покриват определението от 112 Директива.
Според някои колеги, тази корекция означава, че „доставка” за целите на ЗДДС ще има
дори и ако продаваните стоки не са собственост на продавача(доставчика).
Това е вярно, но е по силата на търговското и вещното право, а не по силата на ЗДДС,
следователно е било вярно и преди промяната на чл. 6 ЗДДС.
112 Директива
Чл. 14 . 1. „Доставка на стоки“ означава прехвърлянето на правото за разпореждане с
материална вещ като собственик.
Чл. 6. (1) Доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост
или на друго вещно право върху стоката, както и на всяко друго право на разпореждане със
стоката като собственик.
Промени на други текстове, свързани с корекцията на определението:
Вътреобщностно придобиване
Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост, и на всяко
друго право на разпореждане със стоката като собственик, върху стока,………
Място на изпълнение при доставка на стока
Чл. 17. (1) Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото,
където стоката се намира при прехвърляне на собствеността и на всяко друго право на разпореждане
със стоката като собственик или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2.
Чл. 25. (2) Данъчното събитие възниква на датата, на която е прехвърлено правото на собственост върху
стоката или на друго вещно право, както и на всяко друго право на разпореждане със стоката като
собственик, или на датата, на която услугата е извършена.
3. „ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ” на някои дефиниции относно „лично потребление”;
Използвам термина „обобществяване”, само в метафоричен смисъл, защото в чл. 6, ал. 3, т.
1, чл. 9, ал. 3 в т. 1 и 2 и чл. 70, ал. 1, т. 2 се добавя изразът „по-общо“.
Чл. 6. ………………………………………………………………………
(3) За възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и:
1. отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване или употреба на данъчно задълженото
лице, на собственика, на неговите работници и служители или по-общо за цели, различни от
независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при условие че при производството,
вноса или придобиването ѝ е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на
степента на използване за независима икономическа дейност;
Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията
на чл. 69 или 74, когато:
…………………………………………………..
2. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или по-общо за дейности,
различни от икономическата дейност на лицето;
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Допълнението на дефинициите с израза „по-общо” има за цел да насочи вниманието към
най-важния ОБЩ МОМЕНТ на начина на „потребление” на закупени стоки или услуги
– „ЗА независима икономическа дейност” или
– „ИЗВЪН независима икономическа дейност”.
Посочването н текстовете на „личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на
работниците и служителите” има примерно-изброителен характер, илюстриращ и уточняващ конкретни
масови и общопрактически хипотези на използване на стоки или услуги „ИЗВЪН независима
икономическа дейност”.
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС
Чл. 22 …(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато спедитор действа при условията
на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставка на услуги по транспорт на
стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, разпоредбата на чл. 127 не се прилага.
Причината за отмяната на чл. 22, ал. 6 ЗДДС е, че при спедиционен договор се прилага
именно чл. 127 ЗДДС – комисионно отношение.. Спедиторът, с оглед спецификата на дейността
си, е вид „комисионер”, защото действа за ангажиране на транспорт и превозвач от свое име, НО
за сметка на товародателя.
Чл. 22, ал. 6 ЗДДС беше практически незначима грешка в закона.
5. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (установени на
територията на страната) и чуждестранни лица (НЕустановени на територията на страната);
Тези промени не попадат точно в определението „технически корекции”, но предвид факта, че
няма да имат реално практическо значение, считам, че мястото на техния анализ е точно тук.
За какво точно става въпрос?
По „общо правило” на ЗДДС, „местни лица” и „чуждестранни лица, установени на територията” на
страната формират облагаем оборот и се регистрират по ДДС по общия ред на чл. 96, ал. 1 ЗДДС.
ОБАЧЕ, се създава още един вид регистрация за чуждестранни лица, които по принцип не
са установени на територията на Р България.
Чуждестранни ДЗЛ, НЕУСТАНОВЕНИ на територията на страната ще подлежат на
регистрация по ДДС, както следва:
ПЪРВО - независимо от облагаемия оборот, и
ВТОРО, задължението за регистрация възниква 7 дни предварително, преди доставката,
която ще се облага. - чл. 96, ал. 9 нова от ЗДДС.
В чл. 96 се правят следните допълнения:
а) в ал. 1 след думите „данъчно задължено лице“ се поставя запетая и се добавя „което е установено на
територията на страната,“;
б) в ал. 5 след думите „задължението за регистрация“ се добавя „за данъчно задължено лице, което е
установено на територията на страната,“;
Чл. 96. (1) Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на
страната, ….………………………………………….
(5) Задължението за регистрация за данъчно задължено лице, което е установено на територията
на страната възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за
период, по-дълъг от определения в ал. 1.
Създава се ал. 9 относно предварителния срок за регистрация.
В смисъла на текста „всяко ДЗЛ по чл. 95, ал. 2” е „чуждестранно ДЗЛ, което не е установено на
територията на Р България”;
Чл. 96. (9) Независимо от облагаемия оборот по ал. 1 всяко данъчно задължено лице по чл. 95, ал. 2 е
длъжно в 7-дневен срок преди датата, на която данъкът за облагаемата доставка на стоки или
услуги става изискуем, да подаде заявление за регистрация по този закон, освен в случаите, в които
този закон предвижда задължение за регистрация по чл. 97, 97б и 98.
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Б. ПО - СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ на ЗДДС;
1. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
Тази промяна има основа в 112 Директива, но има и условие, което, според мен, не е спазено,
защото промяната не е консултирана с Консултативния комитет по ДДС.
112 Директива
Член 11 След консултиране с Консултативния комитет по данък върху добавената стойност
(наричан по-долу „Комитет по ДДС“), всяка държава-членка може да разглежда като едно
данъчнозадължено лице всички лица, установени на територията на тази държава- членка,
които, макар и юридически независими, са тясно обвързани едно с друго от финансови,
икономически и организационни връзки. Дадена държава-членка, упражняваща правото на избор,
предвидена в първия параграф, може да приеме всякакви мерки, необходими за предотвратяване на
неплащането или избягването на данъци чрез използването на настоящата разпоредба.
Чл. 96. (10) При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски
обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на
всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали
последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12
последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното
лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се
приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече
от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала,
търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.
(11) Не се приема, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от
предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на ал. 10.
§1. т. 93 „Лица, действащи съгласувано“ по смисъла на чл. 96, ал. 10 са лица, в управлението, контрола и/или капитала на които участват свързани по § 1, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „л“ от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лица, или лица, от взаимоотношенията между които или между всяко от тях и трето лице според съществуващата между тях икономическа,
организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност може да се направи извод, че действат
съгласувано и между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
§ 34. Лице, което към датата на влизането в сила на този закон отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност, е
длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.
ВАЖНО - налице е ОБРАТНО ДЕЙСТВИЕ, НО САМО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБОРОТА!!!
Относно „ПОСЛЕДОВАТЕЛНО” или „ЕДНОВРЕМЕННО” извършване на еднородната дейност;
Причината за този акцент е фактът, че становището на ЦУ на НАП, изразено на Интернет
семинара през м. декември.2019 г., не прави разлика между „последователно(заместващо)” и
„едновременно(паралелно)” извършване на еднородната дейност.
Изразеното гласно становище е коригирано със Становище изх. № 20–00–8/10.01.2020 г., на ЦУ
НАП, според което, чл. 96, ал. 10 не се прилага при паралелно извършване на еднородна дейност.
Въпреки горното, в настоящото изложение ще посочим мотивите за това, защото в Становище
изх. № 20–00–8/10.01.2020 г. изложените аргументи са доста оскъдни.
Подробен анализ е извършен със Становище ЦУ НАП изх. № 20-00-22/03.02.2020 г.
Целта на новата ал. 10 на чл. 96 е да „вкара в регистрация” нови фирми, които заместват в
определени дейност и обекти предходни фирми, които предходни фирми са реализирали оборот малко
под 50 000 лв., т.е. са в ситуация на предстояща регистрация по ДДС, но преустановяват дейността.
„Регистрацията” се осъществява, като оборотите на предходните фирми се сумират с
оборотите на новите, заместващите фирми.
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Ал. 10 се отнася само за „последователно” и „НЕедновременно” извършване на еднородна дейност.
Тази теза се доказва от съществените термини, използвани в ал. 10.
Цитирам пряко части от текста:
- …..последователното извършване…..от две или повече лица…………
Т.е., има последователност във времето, без едновременност;
-

…..в облагаемия оборот на всяко следващо лице………….
За да има „следващо лице”, трябва да има и „предшестващо” или „предходно” лице, което
изключва „едновременността”;

…..всички лица, извършвали последователно дейността……
Т.е., след като предходните лица са „извършваЛИ” дейността, то вече не я извършват, т.е. пак
няма едновременност.
-

-

….в съответния обект преди него…..
Т.е., имаме „предхождане” в дейността.

-

…и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на
еднородната дейност в обекта от това лице.
Т.е., лицето, което подлежи на регистрация едва сега започва дейност.

Очевидно от цитираните части на ал. 10, в ал. 10 се регламентира „последователно”,
„НЕедновременно” и „НЕпаралелно” извършване на еднородната дейност.
Специалните данъчно-правни норми не могат да се тълкуват разширително.
ОТНОСНО „ЕДНОРОДНОСТ” на ДЕЙНОСТТА – чл. 96, ал. 10, изр. 2:
Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по
отношение на две или повече от следните характеристики:
-

предлаганите стоки или услуги;
ползваните активи;
персонала;
търговската марка/наименованието на обекта;
доставчиците/клиентите;

Първи акцент – „значителна идентичност”.
Основният смисъл на термина „идентичност” е равен на „еднаквост”, „тъждественост”.
Но, според някои речници, „идентичност” означава и „сходство”, „прилика”.
Предполагам, че терминът е използван именно в смисъла „сходство”, защото при „еднаквост”
или „тъждество” няма степенуване, т.е. „еднаквостта” не може да бъде повече или по-малко –
„значителна” или „незначителна”.
Втори акцент – „характеристика на дейностите”
Първо, става въпрос за наличност на „две или повече” характеристики.
Второ, посочените характеристики покриват, може да се каже, всички възможни хипотези, т.е.
чрез някакви опити за тяхното тълкуване, според мен, не може да се постигне „измъкване от
ситуацията”, защото нито едно консултантско или адвокатско тълкуване не е задължително за НАП или
за съдилищата.
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2. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР ДЕЙНОСТИ по „техническа инфраструктура” - създава се чл. 10б:
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОМЯНАТА
1. Изрично се изключва от понятието „доставка” БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО изграждане, подобрение
или ремонт на елементи на „техническа инфраструктура”, която е „публична собственост”(държавна
или общинска) – чл. 10б, ал. 1;
Т.е., при извършване на такива „подобрения” не е налице облагаема доставка.
2. За пълнота на регулацията се регламентира, че в такива случаи е налице и право на
приспадане на данъчен кредит.(чл. 10б, ал. 2 ЗДДС).
Т.е., едновременно няма доставка, но има право на данъчен кредит.
3. Чл. 80, ал. 1, т. 1, буква „г”(нова) - Такъв вид дейности са изключени от корекциите на
приспаднат данъчен кредит по чл. 79, 79а и 79б, за покупки(получени стоки или услуги), използвани
за изграждането, подобряването или ремонтирането на елементи на техническата
инфраструктура по чл. 10б, ал. 1;
КОНКРЕТНИТЕ ЗАКОНОВИ ТЕКСТОВЕ
Липса на доставка при безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на
техническа инфраструктура – публична държавна или публична общинска собственост
Чл. 10б.(1) Не е доставка безвъзмездното предоставяне от данъчно задължено лице на изградени,
подобрени или ремонтирани за негова сметка елементи на техническа инфраструктура, които на
основание на закон са публична държавна или публична общинска собственост и се използват от
данъчно задълженото лице в рамките на неговата независима икономическа дейност, включително и в
случай, че елементите на техническа инфраструктура са достъпни за ползване и от други субекти.
(2) Данъчно задълженото лице има правото на приспадане на данъчен кредит по общите правила на
закона, когато направените разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа
инфраструктура по ал. 1 са част от общите разходи на лицето и/или са елемент, формиращ цената
на възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги, извършени в рамките на икономическата
дейност на това лице.
(3) Алинея 1 не се прилага за изградените, подобрените или ремонтираните елементи на техническа
инфраструктура по ал. 1, за които е договорено възнаграждение, включително когато
възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги.
§1. т. 95. „Елементи на техническата инфраструктура“ са тези по смисъла на чл. 64 от Закона за
устройство на територията.
Закон за устройство на територията
Чл. 64. (1) Елементи на техническата инфраструктура са:
1. транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези, прелези и др.);
2. преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в неурегулирана територия;
3. преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях в урегулирана територия;
4. разпределителните проводи и разпределителните устройства и съоръженията към тях (трансформаторни постове,
електрически подстанции, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и
др.), включително присъединителните проводи към сградните инсталации и общите средства за измерване;
5. хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях и
хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното въздействие на водите;
6. приемно-предавателни станции и останалата физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни
съобщителни мрежи;
7. брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните строежи;
8. съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.
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След конкретните текстове ще посочим някои АКЦЕНТИ
Първо, това е поредната схема на „недоставка” за целите на ЗДДС.
Второ, в текста има грешка, защото от „предоставяне…на елементи от техническата инфра-структура”
се създава впечатление, че е налице доставка на самите „елементи”, т.е. на СТОКИ.
В действителност, това е доставка на УСЛУГИТЕ по изграждане и т.н.
Трето, услугите са „безвъзмездни”.
Четвърто, ако има договорено възнаграждение, това е обикновена облагаема доставка на услуга(ал. 3).
Пето, тези публични активи ТРЯБВА да се използват И от ДЗЛ.
Шесто, тези публични активи МОЖЕ да се използват И от трети лица.
Седмо, право на ДК възниква и се упражнява, само ако:
- направените разходи за изграждане, подобрение или ремонт са част от общите разходи на лицето
и/или
- са елемент, формиращ цената на възмездни облагаеми доставки на стоки или услуги, извършени в
рамките на икономическата дейност на това лице.
3. ПОДОБРЕНИЯ на чужди(напр. наети) активи
3.1. ДОПЪЛВАНЕ на определението за „Подобрение” – новото е в текста на буква „а”, докато „б”
повтаря стария текст за „икономическа изгода”:
§1 . т. 32. „Подобрение“ е:
а) за сгради, които са или биха били дълготрайни активи – всяко надстрояване, допълващо
застрояване, реконструкция, основно обновяване или преустройство, в резултат на което е налице
„нова сграда“ по т. 5, буква „в“, подточка „аа“;
б) за стоки, включително недвижими имоти, различни от сгради, и услуги, които са или биха били
дълготрайни активи – дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив,
които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на
този актив.;
3.2. Чл. 9, ал. 2, т. 4 е „реконструиран”, като хипотезите на „ремонт” и „подобрение” на „чужди
активи” от държател/ползвател са разделени на две отделни букви – „а” и „б”.
Тази промяна е несъществена.
Чл. 9. (2) За доставка на услуга се смята и:
4. (изм.- ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) извършването на услуга от държател/ползвател за:
а) ремонт на нает или предоставен за ползване актив;
б) подобрение на нает или предоставен за ползване актив.
Чл. 9..(3) За възмездна доставка на услуга се смята и:
3. безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен
за ползване актив.
(4) Алинея 3 не се прилага при:
2. безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за
ползване актив;
3.3. КОРЕКЦИОННИ ПРОМЕНИ на чл. 25, ал. 3, т. 6 и чл. 27, ал. 2, изр. 4.
Промените не са съществени – добавя се изразът „на наетия или предоставен за ползване актив”,
което не променя същността на разпоредбите.
Чл. 25. (3) Освен в случаите по ал. 2, данъчното събитие възниква на:
6. датата на фактическото връщане на актива с подобрението от държател/ползвател при прекратяване на договора за наем
или преустановяване ползването на актива, когато подобрението на наетия или предоставен за ползване актив не е
предвидено като условие и/или задължение по договора;
Чл. 27, ал. 2, изречение 4
Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 3 е сумата от направените преки разходи за извършването им,
намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението на наетия или предоставен за
ползване актив, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена.
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4. „Нови сгради” в резултат на подобрения и последващи корекции на данъчен кредит за такива
„нови сгради”.
Мотиви на Министерство на финансите:
С оглед съобразяване с практиката на Съда на ЕС (СЕС), постановена в Решение по дело С-326/11 и в Решение по дело С308/16, се извършва разширяване обхвата на понятието за „нови сгради“ със случаите, при които в резултат на направено
подобрение или е обособен самостоятелен обект, който след преустрояване, пристрояване и/или надстрояване на
съществуваща сграда е придобил статут на нова сграда и може да бъде обект на отделна доставка, или
съществуващата вече сграда е претърпяла толкова съществени изменения, че се изменя употребата й или се
променят значително условията за ползването й, което води до промяна на статута й на нова сграда - §1, т. 5
изменена.
Запазва се условието относно 60 месеца, считано от датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или
удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
По ЗУТ, според категорията на строежа за някои сгради се издава разрешение за ползване, а за други удостоверение за въвеждане в експлоатация, това е коригирано с нова промяна на ЗДДС - §1, т. 5, буква „б”.

5. "Нови сгради" са сградите:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност
"груб строеж", или
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца,
считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, или
Горните две точки, приети още през 2006 г., регламентират хипотези на „съвсем нови сгради”,
т.е. „новопостроени”.
Долната буква „в” е различна и самостоятелна група „Нови сгради”, възникнали в резултат на
„подобрения” на „НеНови сгради”;
в) които отговарят на следните условия:
аа) представляват части, обособени като самостоятелни обекти от съществуващи сгради в резултат на
извършено надстрояване и/или допълващо застрояване, и тези части може да бъдат обект на отделни
доставки или
представляват сгради, за които направените преки разходи за извършване на реконструкция,
основно обновяване и/или преустройство са не по-малко от една трета от пазарната цена на тези
сгради към датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за
въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, и
бб) към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано
от датата, на която е издадено ново разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.
§ 35. “Нови сгради“ са и наличните към 1 януари 2020 г. сгради, за които към тази дата са изпълнени
условията по § 1, т. 5, буква „в” от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената
стойност. (ОБРАТНО ДЕЙСТВИЕ)
Хипотезите(възможностите) за „трансформация” на „стара сграда” в „нова сграда” са две:
1. В резултат на извършено надстрояване и/или допълващо застрояване(пристрояване) на
съществуващи „стари сгради” възникват НОВИ и ОТДЕЛНИ самостоятелни обекти, които
самостоятелни обекти може да бъдат предмет на отделни доставки;
Например - надстрояване на жилищна сграда с два нови етажа, в които се намират четири нови
апартамента или пристрояване на жилищна сграда с нова странична секция със самостоятелен вход.
2. Извършване на реконструкция, основно обновяване и/или преустройство, чиято
стойност(преки разходи) са над от една трета от пазарната цена на вече реновираната сграда.
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КОРЕКЦИИ на ПРИСПАДНАТ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
При разширяване на понятието за „нова сграда“ са допълнени разпоредбите на ЗДДС с три нови алинеи
- (чл. 79, ал. 9(нова) и чл. 79а, ал. 9(нова) и чл. 80, ал. 1, т. 6(нова), които регламентират
извършването на корекции на ползван данъчен кредит за направено подобрение.
Припомням, че според цитираните текстове корекции на ползвания(или неползван) данъчен кредит за
новата сграда ще се извършват в 20 годишен срок, считано от годината на ползване(неползване) на
данъчния кредит.
ВАЖНО – вече са налице ДВЕ ОТДЕЛНИ КОРЕКЦИИ – на приспаднат ДК, преди
„подобрението” и на приспаднат ДК след „подобрението”.
§ 33. Корекции по чл. 79, ал. 9 и 79а, ал. 9 от Закона за данък върху добавената стойност се извършват
и на съществуваща сграда, налична към 1 януари 2020 г., за която в резултат на направено подобрение
е налице нова сграда по смисъла на § 1, т. 5, буква „в” от допълнителните разпоредби на същия закон.
(Корекциите имат ОБРАТНО ДЕЙСТВИЕ)
(9) За целите на този член при извършено подобрение на съществуваща сграда, в резултат на
което е налице нова сграда, се извършват отделни корекции, като:
1. за начисления данък за извършеното подобрение се брои нов 20-годишен срок, считано от:
а) началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит за начисления данък за
извършеното подобрение, съответно от началото на годината на фактическото използване, в
случай че сградата след извършеното подобрение не е използвана повече от една година след
годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато за извършеното
подобрение на сградата не е упражнено право на данъчен кредит, съответно от началото на
годината на фактическото използване, в случай че сградата след извършеното подобрение не е
използвана повече от една година след годината на изтичане на този срок;
2. в случаите на т. 1 НДДС по ал. 3, т. 1, ал. 5, т. 1 и ал. 6, т. 1 е начисленият ДДС за извършените
разходи за извършеното подобрение;
3. за начисления данък при придобиването или изграждането на сградата преди
извършеното подобрение не възниква нов 20-годишен срок.
(10) За целите на този член за начисления данък за направени последващи разходи, свързани с
подобрение на стоки, включително недвижими имоти, различни от сграда, и услуги, които са
или биха били дълготрайни активи, не възниква нов 20-годишен срок, съответно 5-годишен срок.
В чл. 79а се създава ал. 9 – СЪЩО ДВЕ ОТДЕЛНИ КОРЕКЦИИ – приспаднат ДК, преди
„подобрението” и след „подобрението”.
(9) За целите на този член при извършено подобрение на съществуваща сграда, в резултат на
което е налице нова сграда, се извършват отделни корекции, като:
1. за начисления данък за извършеното подобрение се брои нов 20-годишен срок, считано от:
а) началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит за начисления данък за
извършеното подобрение, съответно от началото на годината на фактическото използване, в
случай че сградата след извършеното подобрение не е използвана повече от една година след
годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато за извършеното
подобрение на сградата не е упражнено право на данъчен кредит, съответно от началото на
годината на фактическото използване, в случай че сградата след извършеното подобрение не е
използвана повече от една година след годината на изтичане на този срок;
2. в случаите на т. 1 НДДС по ал. 3, т. 1 е начисленият ДДС за извършените разходи за
извършеното подобрение;
3. за начисления данък при придобиването или изграждането на сградата преди
извършеното подобрение не възниква нов 20-годишен срок.
(10) За целите на този член за начисления данък за направени последващи разходи, свързани с
подобрение на стоки, включително недвижими имоти, различни от сграда, които са или биха
били дълготрайни активи, не възниква нов 20-годишен срок, съответно 5-годишен срок.
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НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ КОРЕКЦИИ НА ПРИСПАДНАТ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
Чл. 80, ал. 1, т. 6 (НОВА):
20 г. срок следва да се отнася и за „нови сгради”, възникнали в резултат на „подобрение” на
„НеНови сгради”.
Чл. 80. Корекции по чл. 79, 79а и 79б не се извършват:
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) за подобрение на съществуваща сграда, в
резултат на което е налице нова сграда, ако са изминали 20 години, считано от:
……………………
КОЙ ИЗВЪРШВА КОРЕКЦИИТЕ – ползвател или собственик?
НОВИ АЛИНЕИ – 7, 8 и 9 към чл. 78 ЗДДС
Чл. 78. (7) Корекциите по чл. 79, 79а и 79б в случаите на извършена услуга по чл. 9, ал. 2, т. 4,
буква "б" срещу възнаграждение се извършват от наемодателя или лицето, предоставило
правото на ползване на актива.
„Собственикът” на актива извършва корекциите, ако подобрението е извършено срещу
заплащане, защото собственикът е ползвал данъчен кредит по издадените му фактури за
подобрението – който приспада – той коригира….
(8) Корекциите по чл. 79, 79а и 79б в случаите на извършена услуга по чл. 9, ал. 3, т. 3 се
извършват от държателя/ползвателя.
При „безвъзмездно подобрение”, „наемателят” на актива извършва корекциите, защото
той е ползвал данъчен кредит по издадените му фактури за подобрението – който приспада
– той коригира…..
(9) За целите на ал. 7 и 8 корекциите се извършват според вида на наетия актив.
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ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ или „заместващи документи”
Променено е определението за „ЕЛЕКРОНЕН МАГАЗИН” - незначително
Стар текст
87. "Електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги
чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и
който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в
потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за
избор на метод за плащане.
НОВ ТЕКСТ
87. „Електронен магазин“ е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при
използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на
стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на
потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска
кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на
доставка и метода за плащане.
Въвежда ново понятие – „неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта”.
96. „Неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта“ е заплащане чрез платежна
операция, инициирана по интернет и осъществена чрез софтуерно идентифициране на кредитна или
дебитна карта или друг картово базиран платежен инструмент от виртуално терминално устройство
ПОС (Virtual POS Terminal) без физическо прочитане на картата и без едновременното физическо
присъствие на продавача и купувача по продажби, при които предоставянето на стоките или услугите
става на място, различно от търговския обект на търговеца.
Това ново понятие е пряко свързано с НОВАТА ал. 3а на чл. 118 ЗДДС – „заместваш документ
„Заместващ документ” при „неприсъствено плащане” - чл. 118, ал. 3а;
(3а) В случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на
стоки или услуги се допуска вместо фискален или системен бон да се издава и предоставя на
получателя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално
устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление
на търговската дейност. Условията за прилагане на тази разпоредба, формата и съдържанието
на документа, както и редът и начинът за издаване на документа и задълженията за
предоставяне на данни от документа към Националната агенция за приходите се определят с
наредбата по ал. 4. Т.е. с Наредба Н-18……
Т.е., „цялата работа” ще се определя не от ЗАКОНА за ДДС, а от подзаконовата Наредба….
Промяна на чл. 118, ал. 3, изр. 2 ЗДДС
118 . (3) В случаите на продажби на стоки или услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване и които се регистрират и отчитат чрез фискални устройства,
вградени в автоматите на самообслужване, с изключение на услуги по обмяна на валута, фискалният
бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен
документ по ред и начин, определени с наредбата по ал. 4. В случаите на продажби на стоки или услуги
чрез електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в
електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава
хартиен документ, по ред и по начин, определени с наредбата по ал. 4.
СТАР ТЕКСТ В случаите на продажби на услуги с развлекателен характер или на стоки чрез фискални
устройства, вградени в автомати за самообслужване, с електрическо захранване фискалният бон,
регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ
по ред и начин, определени с наредбата по ал. 4. В случаите на продажби на стоки или услуги чрез
електронен магазин фискалният/системният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в
електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава
хартиен документ, по ред и по начин, определени с наредбата по ал. 4.
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„Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
През 2018 г. бяха извършени промени на 112 Директива и на някои Регламенти по ДДС:
ДИРЕКТИВА 1910/2018, изменяща 112 Директива по ДДС:
1. Приет е нов член 17а относно складиране в друга страна-членка на стоки в режим „до поискване”;
2. Приет е нов член 36а относно т.нар. „верижни доставки на стоки” на територията на ЕС;
3. Извършена е промяна на чл. 138, относно „вътреобщностна доставка на стоки”:
3.1. Относно засилване на значимостта на местна регистрация по ДДС на получателя по ВОД и
предоставяне на ДДС номер;
3.2. Относно засилване на значимостта на ВИЕС декларирането на ВОД на стоки;
РЕГЛАМЕНТ 2018/1912, изменящ Регламент 282/2011, относно:
Чл. 45а -ВАЖНО – въвеждане на втора, паралелна доказателствена схема за ВОД на стоки, чрез
регламентиране на „оборима презумпция” в полза на доставчика по ВОД, на базата на изрично
регламентирани Документи за доказване на ВОД;
І. Относно вътреобщностни доставки на стоки;
Промените нямат обратно действие

§ 31. Параграф 30, т. 3 относно чл. 7, ал. 5, т. 11 от Закона за данък върху добавената стойност и § 30, т. 13 относно чл. 53, ал.
2 от същия закон се прилагат за вътреобщностна доставка, за която данъчното събитие е възникнало след 1 януари 2020 г.

112 Директива – чл. 138(ПЪЛЕН ТЕКСТ)
1. Държавите членки освобождават доставката на стоки, изпратени или превозени до местоназначение
извън съответната им територия, но на територията на Общността, от или от името на продавача или
лицето, придобиващо стоките, когато са изпълнени следните условия:
а) стоките са доставени на друго данъчнозадължено лице или на данъчно незадължено юридическо
лице, действащо в това си качество в държава членка, различна от тази, в която започва изпращането
или превозът на стоките;
б) данъчнозадълженото лице или данъчно незадълженото юридическо лице, за което е извършена
доставката, е идентифицирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която
започва изпращането или превозът на стоките, и е посочило този идентификационен номер по
ДДС на доставчика.;
1а. Освобождаването, предвидено в параграф 1, не се прилага, когато доставчикът не е изпълнил
задължението, посочено в членове 262 и 263, да представи обобщена декларация
(изобщо не е подадена ВИЕС Декларация) или
когато представената от него обобщена декларация не съдържа точната информация за тази
доставка съгласно изискванията на член 264, освен ако доставчикът може да оправдае по надлежен
начин допуснатата от него нередност пред компетентните органи.
(подадена, но неточна или непълна ВИЕС Декларация)
От цитирания текст на чл. 138 от 112 Директива са видни следните специфики:
1. Директивата именува необлагането на „ВОД на стоки” като „освобождаване”(от ДДС),
докато според българския ЗДДС, този резултат е постигнат чрез нулевата ставка по чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
2. ВОД на стоки е изпращане на стоки до всяко място на територията на ЕС извън България,
независимо, в коя друга страна-членка е установен получателят;
Т.е., ВОДС е налице ако стоката се изпраща на германски получател в Германия или на
германски получател, но в Италия(напр. всяка тристранна операция започва с ВОД на стока).
3. Особено важни стават два факта:
3.1. Получателят да е регистриран по ДДС в друга страна-членка;
3.2. Доставчикът:
- да е подал вярна и пълна ВИЕС Декларация
- или да е коригирал невярна или непълна ВИЕС декларация;
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Как промените на чл. 138 от 112 Директива са транспонирани в ЗДДС?
1. Допълнение на чл. 7, ал. 1 ЗДДС
ЗДДС - Чл. 7. (1) Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за
сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната
до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно
незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, и е
предоставил идентификационния си номер по ДДС на доставчика.
Изискването за ДДС регистрация и наличност на ДДС номер е регламентирано в чл. 7, ал.
1 ЗДДС, още при неговото приемане през 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.
Може да се каже, че българският ЗДДС е изпреварил времето си.
2. Нова точка 11 към чл. 7, ал. 5 ЗДДС;
Засилена значимост на ВИЕС декларирането на ВОД на стоки – условие за признаване на ставка
„0” при ВОД на стоки;
Чл. 7. (5) Не е вътреобщностна доставка:
11.(НОВА) доставката по ал. 1, когато доставчикът не е подал VIES – декларация по чл. 125 или
когато подадената VIES-декларация не съдържа точните данни за съответната доставка, освен ако
доставчикът може да обоснове причината за допуснатите от него пропуски или грешки, включително
когато в следваща VIES-декларация лицето е отстранило същите.
за сравнение – чл. 138, §1а от 112 Директива
1а. Освобождаването, предвидено в параграф 1, не се прилага, когато доставчикът не е изпълнил
задължението, посочено в членове 262 и 263, да представи обобщена декларация
или когато
представената от него обобщена декларация не съдържа точната информация за тази доставка
съгласно изискванията на член 264, освен ако доставчикът може да оправдае по надлежен начин
допуснатата от него нередност пред компетентните органи.

ДОКУМЕНТИ за доказване на ВОД на стоки – чл. 45а от Регламент (EС) 2018/1912;
– въвеждане на втора, паралелна доказателствена схема за ВОД на стоки, чрез регламентиране на
„оборима презумпция” в полза на доставчика по ВОД, на базата на изрично регламентирани
Документи за доказване на ВОД;
КАКВО ЗНАЧИ ТОВА – втора доказателствена схема.
Доказването на ВОД се извършва чрез представяне на документи, посочени в чл. 45
ППЗДДС, които нямат ОБВЪРЗВАЩА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА, т.е., никой не е длъжен да ги
приема безпрекословно и задължително да им вярва.
Тези документи се преценяват, както следва:
първо, като „истински”, т.е. издадени от лицето, което ги е подписало и
второ, като „достоверни”, т.е. съдържащи истински факти, относно ВОД, например, относно превоза.
Тези документи, нямат ОБВЪРЗВАЩА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА, т.е., те се преценяват в
съвкупност, от органа, пред който са представени – инспектор, директор, съд. Този орган има пълно
право да преценява по свое усмотрение, дали представените документи са „достоверни”, т.е., дали
съдържат истински факти. По тази причина, възникват данъчните спорове.
Новата(втората)доказателствена схема, регламентира, че, ако доказването на ВОД се
извършва чрез представяне на документи, посочени в чл. 45а от Регламента, то тези документи
имат ОБВЪРЗВАЩА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА, и данъчните органи, за да ги оспорят трябва да
извършат специално насрещно доказване.
Т.е., и данъчните органи и съдът(при данъчно дело) са длъжни да ги приемат безпрекословно и
задължително да им вярват.
Ако НАП не вярва на тези документи и оспорва доказаността на ВОД на стоки, то върху НАП
тежи пълна доказателствена тежест да обори достоверността на тези документи, като представи
други доказателства.
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Къде е регламентирана тази схема – в кой закон, регламент, правилник..?
Нито в 112 директива, нито в ЗДДС съществуват изрични и ясни разпоредби относно тази
втора доказателствена схема и наличието на две, едновременно действащи доказателствени схеми.
НО – изводът за горното, може да се направи от 112 Директива(принципи и конкретни
текстове), тълкувана в съвкупност с чл. 45а от Регламента и ЗДДС и най-вече от последната
редакция на чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС.
Промяна на чл. 53, ал. 2 ЗДДС:
СТАР ТЕКСТ
Чл. 53. (2) Документите, удостоверяващи извършването на вътреобщностната доставка, се определят с
правилника за прилагане на закона.
НОВ ТЕКСТ
ЗДДС – чл. 53, ал. 2
(2) За прилагане на нулева ставка по ал. 1 доставчикът следва да разполага с:
1. документи за доставката, определени с правилника за прилагане на закона;
2. документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до
територията на друга държава членка, определени с чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС)
2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) №
282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки (ОВ, L 311/10 от 7
декември 2018 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011", или определени с
правилника за прилагане на закона.
Промяната не възпроизвежда текста от Регламента, а само препраща към него.
Т.е., прилага се пряко чл. 45а от Регламента без да се преписва в ЗДДС.
Както е видно, ал. 2 на чл. 53 е разделена на два точки.
Първата точка определя документите за доказване на самата доставка(без транспорта).
Тази точка е детайлизирана и разяснена в чл. 45, т. 1, буква „а” ППЗДДС:
„а) фактура за доставката, която съдържа идентификационния номер по Д ДС на получателя,
издаден от друга държава членка, под който номер му е извършена доставката;”
Втората точка определя доказване само на транспорта, НО, чрез две групи документи:
- определени в чл. 45а от Регламента;
- или, определени в ППЗДДС;
Т.е., видно, има две групи документи:
А. 1. Документи по чл. 53, ал. 2, т. 1 за доставката и
2. Документи по чл. 53, ал. 2, т. 2, хипотеза 1 – документи, определени в чл. 45а от
Регламента за доказване на изпращането и превоза;
Б. 1. Документи по чл. 53, ал. 2, т. 1 за доставката и
2. Документи по чл. 53, ал. 2, т. 2, хипотеза 2 – определени САМО в чл. 45, т. 2 ППЗДДС за
изпращането и превоза, когато не се прилага презумпцията по чл. 45а от Регламент 2018/1912;
Вече е видно, че цялата „сложнотия”, всъщност е резултат на систематично място и
групиране на конкретните текстове. Иначе, нещата никак не са сложни.
Казано ясно, за да доказваме ВОД на стоки трябва да притежаваме две групи документи:
1. Документи за доказване, определени с ППЗДДС, т.е. – надлежно оформена със
задължителните реквизити продажна фактура;
2. Документи за доказване на превоза:
2.1. Определени по чл. 45а от Регламент 2018/1912(и ползваме „доказателствена сила”)
ИЛИ
2.2. Определени по чл. 45, т. 2, букви „а” и „б” ППЗДДС – транспортни документи и
потвърждение(без да ползваме „доказателствена сила, но все пак можем успешно да доказваме)
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Причина за сложността на схемата „презумпция” идва от формулировките на 45а Регламент.
Въпросната презумпция се намира в чл. 45а, §1(началото) и в следващия §2:
Член 45a § 1.
За прилагането на освобождаванията по член 138 от Директива 2006/112/ЕО се приема(се
презюмира),................
………………………..
§2. Данъчният орган може да обори презумпцията по параграф 1.
Посочените текстове на чл. 45а, §1 и §2, прилагани съвместно с чл. 53, ал. 2 ЗДДС и чл. 45
ППЗДДС очевидно обосновават тезата за две доказателствени схеми на ВОД на стоки.
Какво друго регламентира чл. 45а от Регламент 2018/1912?
Член 45a § 1. За прилагането на освобождаванията по член 138 от Директива 2006/112/ЕО се приема(се
презюмира), че стоките са изпратени или превозени от държава членка до местоназначение извън
нейната територия, но на територията на Общността, в някой от следните случаи:
a) продавачът посочва, че стоките са били изпратени или превозени от него или от трето лице за негова
сметка и че
или продавачът разполага с най-малко две от непротиворечащите си доказателства, посочени в
параграф 3, буква а), издадени от две различни лица, които са независими едно от друго, от продавача и
от придобиващото лице,
или продавачът разполага само с едно от доказателствата, посочени в параграф 3, буква а), в
съчетание с някое от непротиворечащите си доказателства, посочени в параграф 3, буква б), с които се
потвърждава изпращането или превозът на стоките и които са издадени от две различни лица,
независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице;
б) продавачът притежава следното:
i) писмена декларация от придобиващото лице, в която се заявява, че стоките са били изпратени или
превозени от придобиващото лице или от трето лице за негова сметка, и се посочва държавата членка на
местоназначение на стоките; в тази писмена декларация трябва да се посочат: датата на съставяне;
името и адресът на придобиващото лице; количеството и естеството на стоките; датата и мястото на
прис-тигане на стоките; при доставка на превозно средство — идентификационният но-мер на
превозното средство; както и идентификационни данни на лицето, което приема стоките от името на
придобиващото лице; и
ii) най-малко две от непротиворечащите си доказателства, посочени в параг-раф 3, буква а),
издадени от две различни лица, независими едно от друго, от про-давача и от придобиващото лице,
ИЛИ само едно от доказателствата, посочени в параграф 3, буква а), в съчетание с някое от
непротиворечащите си доказател-ства, посочени в параграф 3, буква б), с които се потвърждава
изпращането или превозът на стоките и които са издадени от две различни лица, независими едно от
друго, от продавача и от придобиващото лице.
Придобиващото лице предоставя на продавача писмената декларация, посочена в буква б),
подточка i) до десетия ден на месеца, следващ доставката.
2. Данъчният орган може да обори презумпцията по параграф 1.
3.За целите на параграф 1 за доказателства за изпращането или превоза се приемат следните
документи:
a) документи във връзка с изпращането или превоза на стоките, като подписана товарителница,
коносамент, фактура за въздушен товарен превоз или фактура от превозвача на стоките;
б) следните документи:
i) застрахователна полица във връзка с изпращането или превоза на стоките или
банкови документи, доказващи заплащането на превоза или изпращането на стоките;
ii) официални документи, издадени от публичен орган, като например нотариус, с които се
потвърждава пристигането на стоките в държавата членка на местоназначение; iii) разписка,
издадена от складодържател в държавата членка на местоназначение, с която се потвърждава
съхранението на стоките в тази държава членка.
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СЪЩНОСТ на ДОКАЗАТЕЛСТВАТА по „параграф 3”
Притежаването на посочените доказателства създава „презумпция”, т.е. „предположение в полза на
изпращача(доставчика) на стоките”, че стоките са изпратени и транспортирани до друга страна –
членка.
Значението на тази „презумпция” е, че върху данъчната администрация пада пълната
доказателствена тежест да доказват с опровергаващи положителни факти презумпцията, че стоката е
била транспортирана до друга страна – членка.
ДОКУМЕНТИТЕ СА РАЗДЕЛЕНИ НА ДВЕ ГРУПИ – а) и б); - НЕЯСНО ЗАЩО
Първа група документи във връзка с изпращането или превоза на стоките, като
- подписана товарителница,
- коносамент,
- фактура за въздушен товарен превоз или
- фактура от превозвача на стоките;
Втора група – „други” документи:
- застрахователна полица във връзка с изпращането или превоза на стоките или
- банкови документи, доказващи заплащането на превоза или изпращането;
- разписка, издадена от складодържател в държавата членка на местоназначение, с която се
потвърждава съхранението на стоките в тази държава членка.
официални документи, издадени от публичен орган, ………
С ОГЛЕД ДОКАЗВАНЕТО И ЛИЦАТА СА РАЗДЕЛЕНИ НА ДВЕ ГРУПИ –
ДОСТАВЧИК И ПОЛУЧАТЕЛ - СЪЩО НЕЯСНО ЗАЩО
Критерият за разделение е
КОЙ от двамата – доставчикът или получателят ОРГАНИЗИРА ПРЕВОЗА?
Веднага уточнявам, че под влияние на формулировките от 112 Директива и ЗДДС, в откритите
семинари съм допуснал известна ГРЕШКА във формулировката – Казвал съм, че
Критерият за разделение е
КОЙ от двамата – доставчикът или получателят ИЗВЪРШВА превоза? – което не е правилната
формулировка!!!!!!
От къде идва подвеждането?
Всички разпоредби от 112 Директива, Регламента и ЗДДС използват следваната формулировка:
Член 45a § 1. … стоките са изпратени или превозени…в някой от следните случаи:
a) …..стоките са били изпратени или превозени от него или от трето лице за негова сметка….
Очевидно, текстът регламентира два начина на превоз:
- от доставчика ИЛИ
- от трето лице(превозвач или спедитор), но за сметка на доставчика;
Тази разлика, преди 01.010.2020 г. не се забелязваха, защото нямаха практическо значение,
Но при чл. 45а разликата вече има много важна роля – ако Доставчикът е извършил превоза със
собствен транспорт, то той не може да притежава доказателство по §3, буква „а” - – ЧМР и/или
превозна фактура издадена от трето лице(превозвач). и не може да ползва доказателствената
презумпция. Той ще доказва по първата(старата) доказателствена схема.
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Ако превозът се ОРГАНИЗИРА ОТ ДОСТАВЧИКА – чл. 45а, §1, буква „а”
ВАЖНО - Ако Доставчикът е извършил превоза със собствен транспорт, то той не може да
притежава доказателство по §3, буква „а” - – ЧМР и/или превозна фактура издадена от трето
лице(превозвач). и не може да ползва доказателствената презумпция. Той ще доказва по
първата(старата) доказателствена схема.
ДОСТАВЧИКЪТ(Продавачът), може да ползва доказателствената презумпция, САМО АКО
превозът е извършен от трето лице – ПРЕВОЗВАЧ(спедитор) и този превозвач е издал и предал
ЧМР и/или фактура на Доставчика
Ако НАП иска да оспори ВОД на стоки, то трябва да докаже с други доказателства неистинността
на представените доказателства от Доставчика.
ДОКУМЕНТИ
Продавачът разполага с най-малко две от непротиворечащите си доказателства, посочени в параграф
3, буква а), издадени от две различни лица, които са независими едно от друго, от продавача и от
придобиващото лице,
a) документи във връзка с изпращането или превоза на стоките, като
- подписана товарителница,
- коносамент,
- фактура за въздушен товарен превоз или
- фактура от превозвача на стоките;
или Продавачът разполага само с едно от доказателствата, посочени в параграф 3, буква а), в
съчетание с някое от непротиворечащите си доказателства, посочени в параграф 3, буква б), с които се
потвърждава изпращането или превозът на стоките и които са издадени от две различни лица,
независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице;
Ако превозът се ОРГАНИЗИРА ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ – чл. 45а, §1, буква „б”
ВАЖНО - Ако КУПУВАЧЪТ е извършил превоза със собствен транспорт, то той не може да
предаде на Доставчика доказателство по §3, буква „а” - – ЧМР и/или превозна фактура издадена
от трето лице(превозвач) и така, Доставчикът не може да ползва доказателствената презумпция.
Той ще доказва по първата(старата) доказателствена схема.
ДОСТАВЧИКЪТ(Продвачът), може да ползва доказателствената презумпция, САМО АКО
превозът е извършен от трето лице – ПРЕВОЗВАЧ(спедитор) и този превозвач е издал и предал
ЧМР и/или фактура на Получателя и Получателят ги е представил на Доставчика.
Ако НАП иска да оспори ВОД на стоки, то трябва да докаже с други доказателства неистинността
на представените доказателства от Доставчика.
ДОСТАВЧИКЪТ(Продавачът), може да ползва доказателствената презумпция, САМО АКО
превозът е извършен от трето лице – ПРЕВОЗВАЧ и този превозвач е издал и предал ЧМР и/или
фактура по
Ако НАП иска да оспори ВОД на стоки, то трябва да докаже с други доказателства неистинността
на представените доказателства от Доставчика.
ДОКАЗАТЕЛСТВА – разлика с горната хипотеза
В този случай, доказателствата са същите, както посочените по-горе, НО с едно доказателство
повече – „ПОТВЪРЖДЕНИЕ за получени стоки”, наречено ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ – чл. 45а,
§.1, буква „б”, точка „ii”.
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ДОКАЗАТЕЛСТВА ако превозът се ОРГАНИЗИРА ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ – чл. 45а, §1, буква „б”
б) продавачът притежава следното: (ПОТВЪРЖДЕНИЕТО)
i) писмена декларация от придобиващото лице, в която се заявява, че стоките са били изпратени или
превозени от придобиващото лице или от трето лице за негова сметка, и се посочва държавата членка на
местоназначение на стоките; в тази пис-мена декларация трябва да се посочат: датата на съставяне;
името и адресът на придобиващото лице; количеството и естеството на стоките; датата и мястото
на пристигане на стоките; при доставка на превозно средство — идентифик-ационният номер на
превозното средство; както и идентификационни данни на лицето, което приема стоките от името
на придобиващото лице; и
ii) най-малко две от непротиворечащите си доказателства, посочени в параграф 3, буква а),
издадени от две различни лица, независими едно от друго, от продавача и от придобиващото лице, ИЛИ
само едно от доказателствата, посочени в параграф 3, буква а), в съчетание с някое от
непротиворечащите си доказателства, посочени в параграф 3, буква б), с които се потвърждава
изпращането или превозът на стоките и които са издадени от две различни лица, независими едно от
друго, от продавача и от придобиващото лице.
Придобиващото лице предоставя на продавача писмената декларация, посочена в буква б),
подточка i) до десетия ден на месеца, следващ доставката.
ПОТВЪРЖДЕНИЕТО трябва да съдържа:
- твърдение, че стоките са били изпратени или превозени от придобиващото лице или от трето лице за
негова сметка;
- държавата членка на местоназначение на стоките;
- датата на съставяне;
- името и адресът на придобиващото лице;
- естеството(вида) на стоките;
- количеството на стоките;
- датата на пристигане на стоките;
- мястото на пристигане на стоките;
- както и идентификационни данни на лицето, което приема стоките от името на придобиващото лице;
- при доставка на превозно средство — идентификационният номер на превозното средство;
Документите, посочени в §3:
a) документи във връзка с изпращането или превоза на стоките, като
- подписана товарителница,
- коносамент,
- фактура за въздушен товарен превоз или
- фактура от превозвача на стоките;
б) следните(ДРУГИ) документи:
- застрахователна полица във връзка с изпращането или превоза на стоките или
- банкови документи, доказващи заплащането на превоза или изпращането;
- разписка, издадена от складодържател в държавата членка на местоназначение, с която се
потвърждава съхранението на стоките в тази държава членка.
- официални документи, издадени от публичен орган, ………
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ІІ. Последователни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
НАЙ - ВАЖНОТО - Според мен, тези разпоредби и схеми няма да се прилагат на практика,
защото се заместват от специфичната схема – „ВОП по идентификация” по чл. 62, ал. 2 – 4 ЗДДС
Чл. 65а и чл. 65б ЗДДС се прилагат при „Верига от последователни общностни доставки”, при които
всеки от участниците има специфично качество и данъчен статус.
Пример - Изпращач –Междинен доставчик – Междинен доставчик – Краен получател;
Примерът включва двама междинни доставчици, защото при само един междинен доставчик
налице е „тристранна операция” по чл. 15 ЗДДС.
Видове доставки съобразно качеството на участниците:
Изпращачът извършва ВОД на стока;
Междинните доставчици извършват „междинни доставки";
Крайният получател извършва ВОП на стока;
ОБАЧЕ - Движението на стоката е от Изпращача пряко до Краен получател, т.е. само между две
страни-членки;
Важно!!
Новата уредба не решава проблеми при „Изпращача” и „Крайния получател”.
При тях се реализира обикновен ВОД(при изпращача) и обикновен ВОП(при крайния получател);
Новата уредба се опитва да реши въпроси относно доставките на междинните получатели,
чието място на изпълнение се определя да бъде е в държавата на крайния получател.
ОБАЧЕ – „междинните доставчици”, преди да станат „доставчици”, са закупили стоката, т.е. са били
„получатели”.
Новата уредба не решава въпросите относно покупките на междинните получатели, които, ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ извършват ВОП на стока „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 – 4
ЗДДС, което „ВОП по идентификация” е без право на данъчен кредит.
Схемата „последователни доставки на стоки на територията на ЕС” има пряка връзка с:
- тристранни операции;
- ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
Това, което искам да акцентирам е, че в практиката, най-често се срещат тези хипотези и в
ситуации на „последователни доставки” напълно се припокриват с тях.
Тристранна операция – чл. 15 и чл. 62, ал. 5 ЗДДС и чл. 9 ППЗДДС
Чл. 15. Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС ли-ца в
три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
1. регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице,
регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице,
регистрирано в държава членка В (придобиващ);
2. стоките се транспортират директно от А до В;
3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
ППЗДДС - Чл. 9. (7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.) Условието по чл. 15, т. 3 от
закона се смята за изпълнено и когато посредникът е идентифициран за целите на ДДС в държава
членка А или В, но е осъществил съответното вътреобщностно придобиване под идентификационен
номер по ДДС, издаден от държава членка Б.
Видно е , че регламентацията на чл. 15 ЗДДС е твърде стриктна и се основава на
участие на три лица, от три държави и движение на стоката пряко от и към държави,
където са установени Изпращачът и крайният Получател.
Такава схема 112 Директива не регламентира. Нашият ЗДДС е малко по-добър.
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Вътреобщностно придобиване „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 – 4 ЗДДС;
Това е специален вид ВОП на стоки – специфики:
1. Стоката не пристига в държавата на междинен получател, а в държавата на крайния получател;
2. ОБАЧЕ, междинният получател дължи ДДС като „получател по ВОП”, ако крайният получател не е
декларирал ВОП и ДДС по ВОП;
3. Придобиващият няма право на данъчен кредит по този ВОП на стоки;
4. Не е тристранна операция, но може да възникне и от тристранна операция;
ИЗВОД – ВОП „по идентификация” е специална солидарна отговорност за чужд данъчен
дълг по ДДС, основно при хипотези на „липсващ търговец”.
Каква е връзката между ВОП „по идентификация” и „последователните доставки на
стока” по новия чл. 65а ЗДДС?
Връзката е, че всяка последваща(междинна) доставка, преди да бъде „доставка” е
„придобиване”. Следователно, междинните доставчици реализират едновременно:
- „придобиване по идентификация” и
- последваща „междинна” доставка.
Очевидно, целта на новата регламентация е, да не се дублира облагане и на
„придобиването” и на последващата „междинна доставка”, като „междинните доставки” се
„прехвърлят” към държавата на „крайния получател”, където се облага този „краен получател”.
НО – да не се забравя – „Междинните получатели” се облагат като „получатели по
идентификация”, ако крайният получател не декларира ВОП и ДДС по ВОП.

„Последователни доставки” по чл. 65а са общностни доставки на стоки, които:
1. се прехвърлят от „първи доставчик”,
2. през „междинни доставчици”(един или повече)
3. до „краен получател”,
4. движението на стоката е пряко от „Първия доставчик” до „Краен получател”;
Определяне на вътреобщностната доставка при последователни доставки на стока
Чл. 65а. (1) Доставките на една и съща стока във верига, включваща и междинен доставчик, която се
изпраща или транспортира от една държава членка до друга държава членка директно от първия
доставчик до крайния получател във веригата, са последователни доставки на стоката.
„Междинен доставчик” в практиката са повече от един.
(2) Междинен доставчик по ал. 1 е доставчик във верига от последователни доставки на стока,
различен от първия доставчик във веригата, който изпраща или транспортира стоката сам или чрез
трето лице от негово име.
(3) В случаите по ал. 1, за целите на чл. 53 изпращането или транспортирането се отнася само за
доставката, извършена към междинния доставчик.
Да се разбира, както следва:
Само доставката от „първи доставчик” до „първи междинен доставчик” е ВОД на стока,
облагаема със ставка НУЛА.
Всички други междинни доставки, включително тази до „краен получател” не са ВОД на
стоки, облагаеми със ставка НУЛА.
Всички други междинни доставки, включително тази до „краен получател” са с място на
изпълнение в държавата, където е установен „краен получател”, но се облагат като „ВОП по
идентификация”.
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ЗАГАДКАТА НА ДИРЕКТИВАТА – чл. 65а, ал. 4 ЗДДС
(4) Когато междинният доставчик е съобщил на своя доставчик идентификационния номер по
ДДС, който му е издаден от държавата членка, от която стоката е изпратена или транспортирана,
за целите на чл. 53, независимо от ал. 3, изпращането или транспортирането се отнася само към
доставката на стоката, извършена от междинния доставчик.
Този текст, е пример за това, как се артикулира едно, в действителност се казва, нещо
съвсем друго и различно.
В случая се казва следното:
1. Ако „междинният доставчик” е регистриран по ДДС в държавата на „първия доставчик”
и е представил на „първия доставчик” този свой ДДС номер, то
2. Доставката между „първия доставчик” и „междинния доставчик” е „местна доставка”
за първите двама по веригата и се облага като „местна доставка”;
3. При това положение, „междинният доставчик” се оказва, че „заема мястото” на
„първия доставчик” и доставката от този „нов първи доставчик” към следващия
„междинен” или към „краен получател” е ВОД, облагаема със ставка НУЛА.
(5) Място на изпълнение на останалите доставки във веригата се определя, както следва:
1. на доставките, извършени преди доставката, за която се отнася изпращането или
транспортирането на стоката – мястото на изпълнение е в държавата членка, от която е
изпратена или транспортирана стоката;
Това са ПРЕДХОДНИ ДОСТАВКИ спрямо веригата и тяхното място на изпълнение няма
никакво значение спрямо всички останали доставки;
2. на доставките, извършени след доставката, за която се отнася изпращането или
транспортирането на стоката – мястото на изпълнение е в държавата членка, в която стоката е
пристигнала или превозът й е завършил.
Това е най-важния текст, който „изпраща” „мястото на изпълнение” на доставките на
„междинните доставчици” в държавата където стоката пристига, където се реализира и облага ВОП в
лицето на крайния получател.
ВАЖНО!!
Мястото на изпълнение на „покупките”(„придобиванията”) на „междинните доставчици” си
остава в техните държави и се облага като „ВОП по идентификация”по техните закони, ако имат
текстове, аналогични на чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
(6) При възникване на задължение за регистрация за целите на ДДС на някой от
доставчиците в държавата членка, в която е мястото на изпълнение на доставката по ал. 5,
се прилагат правилата на тази държава членка.
Ако ЗДДС на държавата, където стоката пристига, задължава „междинен доставчик” да се
регистрира там, то това се извършва по правилата на местния чужд ЗДДС като не се прилагат
правилата на българския ЗДДС. Т.е., отпада погрешния израз – „Вие трябва да се регистрирате по
ДДС в Австрия, защото така пише в БГ ЗДДС.
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ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
ТОВА Е ДДС РЕЖИМ, КОЙТО НЕ СЕ ПРИЛАГА В БЪЛГАРИЯ и, поради своята специфика, вероятно, няма да се прилага изобщо.
Кои законови текстове са изменени във връзка с този нов режим?
Чл. 6, ал. 3, т. 3 и ал. 7, чл. 15а, чл. 99, ал. 7 и ал. 8, чл. 108, ал. 1, т. 6,
чл. 123, ал. 5 - ал. 9, чл. 124, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал. 2, чл. 181б,
чл. 181в, чл. 181г и чл. 181д и т. 91 и т. 92 от § 1 на ДР на ЗДДС.
Целта на този нов режим е улесняване и опростяване на регулирането по ЗДДС на:
изпращането на стока от регистрирано по ЗДДС лице
от територията на страната
до територията на друга държава членка
за наличен, предварително известен, но бъдещ купувач с ДДС номер в своята държава членка.
Такова изпращане на стока не се определя като „облагаема доставка”, НО САМО при определени
в ЗДДС условия.
Например, необходимо е да се водят специални регистри и да се подаде VIES декларация.
Известно време след изпращането, при прехвърлянето на собствеността на тази стока в
определения срок (12 месеца от пристигането) ще се извърши вътреобщностна доставка за българския
доставчик и ВОП за чуждестранния контрагент.
Други хипотези –заместване на получателя, връщане на стоката, отпадане на изпълнението на
определените условия. Регламентирани са санкции, ако лицата не водят съответните регистри.
Същността на схемата „складиране до поискване” е в следните аспекти:
1. стоките се изпращат в друга страна-членка;
2. където изпращачът няма регистрация по ДДС;
3. не възниква „възмездна доставка сам на себе си” по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
4. стоката е предназначена за предварително известен договорен контрагент(получател);
5. въпреки изпращането, няма доставка, изпращачът остава собственик на стоката;
6. доставката се извършва в по-късен момент след пристигането на стоките;
7. в по-късен момент се извършва в режим ВОД за изпращача– ВОП за получателя;
8. Доставката трябва да се извърши в 12 месечен срок от пристигането;
9. Получателят може да бъде заменен с друг такъв;
10. Ако горното не се случи, то се счита, че Изпращачът е извършил ВОП на стоки в другата
държава, където е изпратил стоките и дължи ДДС там.
Връзка с:
- Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
- ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;
- ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;
- ВОП от неизвестен доставчик по чл. 13, ал. 6 ЗДДС;
Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
Изпращането на стоки в друга страна членка, където изпращачът няма регистрация по
местен ЗДДС е приравнено на облагаема с 20% ДДС, „доставка на стока сам на себе си”,
като ДДС се самоначислява с Протокол;
По чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС
(3) За възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и:
3. изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработе-ни, закупени,
придобити или внесени на територията на страната от данъчно задъл-жено лице в рамките на
неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на
неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до
територията на друга държава членка, в която лицето не е регистрирано за целите на ДДС. Това
не се прилага при прехвърляне на стоки под режим на складиране на стоки до поискване.
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Чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС не е абсолютна и окончателна регулация.
Чл. 6. (7) (Нова в сила от 01.01.2020 г.) Алинея 3, т. 3 не се прилага, когато лицето разполага с
доказателства, определени в правилника за прилагане на закона, че вътреобщностното
придобиване е обложено в държавата членка, където стоките пристигат или завършва
превозът им.
Когато за доставката е приложена ал. 3, т. 3 и впоследствие лицето докаже, че
вътреобщностното придобиване е обложено и в държавата членка, където стоките
пристигат или завършва превозът им, лицето коригира резултата от прилагането на ал. 3, т.
3.
Документите, удостоверяващи тези обстоятелства, и редът за извършване на корекцията се
определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 6, ал. 3, т. 3 и облагане с 20% ДДС се извършва, защото лицето няма регистрация по
ДДС в другата държава, в която е изпратило стоките.
НО:
Изпращането на стоки в друга страна членка, където изпращачът има регистрация по
местния ЗДДС е приравнено на облагаема с ДДС със ставка 0%, ВЪТРЕОБЩНОСТНА
доставка на стока „сам на себе си”.
В страната на пристигане на стоките, същото лице, но под местния ДДС номер реализира
ВОП на стоки, облагаемо съобразно местния ЗДДС.
Чл. 7. (4) Възмездна вътреобщностна доставка на стоки е и изпращането или транспортирането на
стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на
страната от регистрирано по този закон лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато
стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова
сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС.
Това е схема, която се практикува, когато стоките ще се продават на неизвестни и неограничен
кръг лица – потенциални купувачи.
Вътреобщностно придобиване
Чл. 13. (3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За възмездно вътреобщностно
придобиване се смята и получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице,
които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или
транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е
регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени,
придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност.
………………………………………………………………………………………………
(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 3 се прилага и когато лицето не е
регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност в държавата членка на вноса на
стоките, откъдето започва изпращането или транспортирането им, ако стоките са внесени в държавата
членка на вноса от или за сметка на лицето.

Режим складиране на стоки до поискване
Чл. 15а. (1) Данъчно задължено лице може да прехвърля стоки, представляващи част от неговите
стопански активи, от територията на една държава членка до територията на друга държава
членка, под режим на складиране на стоки до поискване.
(2) Прехвърлянето по ал. 1 под режим на складиране на стоки до поискване не е възмездна доставка на
стоки, когато са налице едновременно следните условия:
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1. стоките са изпратени или транспортирани от данъчно задълженото лице или за негова сметка от
трето лице от територията на една държава членка до територията на друга държава членка с цел
извършване на последваща доставка на друго данъчно задължено лице в държавата членка, в
която стоките са пристигнали или превозът им е завършил, при наличие на договор между двете
данъчно задължени лица, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост или на всяко
друго право на разпореждане със стоките като собственик;
2. данъчно задълженото лице, което прехвърля стоките, не е установено и няма постоянен обект на
територията на държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва;
3. данъчно задълженото лице, за което стоките са предназначени да бъдат доставени, е
идентифицирано за целите на ДДС в държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им
завършва, и неговият идентификационен номер по ДДС, издаден му от тази държава членка, е
предоставен на данъчно задълженото лице, посочено в т. 2, към момента, в който започва изпращането
или транспортирането на стоките;
4. стоките са вписани в регистъра по чл.123, ал.5 към момента, в който започва изпращането или
транспортирането им от данъчно задълженото лице по т. 2;
Т.е., изпращачът вписва стоките в регистъра си, преди започване на изпращането.
5. идентификационният номер по ДДС на данъчно задълженото лице, посочено в т.3, издаден му
от държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва, е включен във VIES
- декларация за данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките от данъчно
задълженото лице по т. 2.
(3) Когато са изпълнени условията на ал. 2, към момента на прехвърляне на правото за разпореждане
със стоките като собственик на данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 3, при условие че
прехвърлянето се извърши в рамките на 12-месечен срок от пристигането или завършването на
превоза на стоките, се счита, че е налице:
1. вътреобщностна доставка на стоки, извършена от данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 2 в
държавата членка, от която стоките са изпратени или транспортирани;
2. вътреобщностно придобиване на стоки, извършено от данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 3,
на което тези стоки са доставени в държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им
завършва.
ЗАМЕСТВАНЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
(4) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза на стоките в
държавата членка, в която стоките са пристигнали или превозът им е завършил, данъчно задълженото
лице по ал. 2, т. 3 бъде заместено от друго данъчно задължено лице, при изпълнение на всички други
приложими условия на ал. 2 и вписване на заместването от данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 2 в
регистъра по чл. 123, ал. 5, се продължава прилагането на режим на складиране на стоки до
поискване до изтичането на този срок.
(5) Не е доставка на стоки връщането на стоките в държавата членка, от която са били изпратени или
транспортирани, когато правото на собственост или на всяко друго право на разпореждане със стоката
като собственик не е било прехвърлено в рамките на 12-месечния срок от пристигането или
завършването на превоза на стоките и връщането им е отразено в регистъра по чл. 123, ал. 5 от
лицето по ал. 2, т. 2.
Не е регламентиран срок за връщане – вероятно защото такъв не следва да се предвижда,
защото ако стоките се върнат на 13-тия месец, ако имаше 12 месечен срок, щеше да се създаде
схема на изкуствени ВОП и последващ ВОД обратно към държавата на изпращане.
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(6) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза на стоките,
някое от условията по ал. 2 и ал. 4 вече не е изпълнено, към този момент се счита, че е налице:
1. вътреобщностна доставка на стоки, извършена от данъчно задълженото лице, посочено в ал. 2, т. 2, в
държавата членка, от която стоките са изпратени или транспортирани;
2. вътреобщностно придобиване на стоки, извършено от данъчно задълженото лице, посочено в ал. 2, т.
2, в държавата членка, в която стоките са пристигнали или е завършил превозът им.
Т.е., ако стоките не са продадени или върнати след 12 м., се счита, че ИЗПРАЩАЧЪТ
извършва едновременно ВОД и ВОП в държавата на пристигане и дължи там ДДС.
(7) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза стоките не са
били доставени и не са възникнали обстоятелства по ал. 5, 9 или 10, се счита, че условията по ал. 2 не са
изпълнени в деня, следващ изтичането на 12-месечния срок, като към този момент се прилага ал. 6.
„възникнали обстоятелства по ал. 5(връщане обратно), 9(изпратени в друга държава) или
10(унищожаване, липси или бракуване)”
Тогава ИЗПРАЩАЧЪТ извършва ВОП на стоки
(8) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза стоките са
доставени на лице, различно от данъчно задълженото лице по ал. 2, т. 3 или ал. 4, се счита, че
условията ал. 2 не са изпълнени непосредствено преди тази доставка, като към този момент се прилага
ал. 3.
Според ал. 3 обаче, изпращачът извършва ВОД, а получателят извършва ВОП.
От това следва, че доставките се приключват по нормален начин, без да има нищо друго
извънредно за облагане.
(9) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза
стоките са изпратени или транспортирани до държава, различна от държавата членка, в
която стоките първоначално са пристигнали или превозът е завършил, се счита, че условията
по ал. 2 не са изпълнени непосредствено преди да започне това изпращане или транспортиране,
като към този момент се прилага ал. 6.
Т.е., изпращачът решава да премести стоките в друга държава от ЕС – тогава възниква
ВОП и последващ ВОД в първата държава на пристигане.
Напр., БГ фирма изпраща стоки в Германия, но после решава да ги изпрати във Франция –
извършва се ВОД и ВОП в Германия, а след това вече някакъв вид ВОД към Франция.
(10) Когато в рамките на 12-месечния срок от пристигането или завършването на превоза стоките са
унищожени, липсват или са бракувани, се счита, че условията по ал. 2 и ал. 4 не са изпълнени на
датата на възникване на съответното обстоятелство, или ако е невъзможно да се определи тази дата —
датата на установяването му, като към този момент се прилага ал. 6.
Изпращачът извършва ВОД и ВОП в държавата на пристигане и се дължи ДДС съобразно
ЗДДС на тази държава на пристигане.
Целта е, облагането с ДДС, дори и при нетипични хипотези, да се извършва в държавата на
пристигане на стоките.
(11) Данъчното събитие при вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване по ал. 6 възниква
на датата на съответното обстоятелство. В тези случаи се прилага чл. 51, ал. 3 и 63, ал. 3.
Чл. 51. (3) Данъкът при вътреобщностната доставка става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ
месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал. 1 и 2.
Чл. 63. (3) Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ
месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал. 1 и 2.
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Чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС - допълнение
3. изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени,
придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата
икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата
икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга
държава членка, в която лицето не е регистрирано за целите на ДДС. Това не се прилага при
прехвърляне на стоки под режим на складиране на стоки до поискване.
Т.е., изпращането на стоки по чл. 15а не е облагаема доставка „сам на себе си” по чл. 6, ал. 3,
т. 3 ЗДДС.

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР
Чл. 123…………………
(5) Всяко данъчно задължено лице, което прехвърля стоки под режим на скла-диране на стоки до
поискване по чл. 15а от територията на страната до територията на друга държава членка, води
електронен регистър на тези стоки, който позволя-ва на органите по приходите да проверяват
правилното прилагане на този режим.
Регистър по чл. 123, ал. 5 ЗДДС, воден от Изпращач – българска фирма.
(6) Всяко данъчно задължено лице, за което стоките под режим на складиране на стоки до
поискване по чл. 15а са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната,
води електронен регистър на тези стоки.
Регистър по чл. 123, ал. 6 ЗДДС, воден от Получател – българска фирма.
(7) Всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, на което са
предоставени за съхранение стоки, води детайлна отчетност за тези стоки, която
задължително съдържа информация, позволяваща установяване на вида и количеството на
стоките във всеки момент, за всяко от лицата, предоставили стоките за съхранение, както и
идентифициране на лицата, изпратили, транспортирали или получили стоките при приключване
на съхранението им.
(8) Структурата и съдържанието на електронните регистри по ал. 5 и 6 се оп-ределят с
правилника за прилагане на закона. Информацията от регистрите се предоставя при
поискване от орган по приходите по електронен път или на електронен носител в определен
в правилника файлов формат.
(9) Лицата по ал. 5, 6 и 7 съхраняват отчетността по ал. 7 и информацията в електронните
регистри по ал. 5 и 6 за срок от 10 години, считано от края на годината, през която е започнало
съхранението на стоките по ал. 7, съответно прехвърлянето на стоките по ал. 5 и 6.
Връзка между специалните регистри и дневника за продажбите
Чл. 124, ал. 2, изречение второ:
Регистрираното лице е длъжно да отрази информацията от регистъра по чл. 123, ал. 5 в дневника за
продажбите за данъчния период, през който тази информация или промените в нея са отразени в
този регистър, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 и връщане на стоките в
държавата членка, от която са били изпратени или транспортирани, като съдържанието на
информацията и начинът на нейното отразяване се определят с правилника за прилагане на закона.
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Връзка между специалните регистри и дневника за покупките
Чл. 124, ал. 4, изречение второ:
Регистрираното лице е длъжно да отрази информацията от регистъра по чл. 123, ал. 6 в дневника за
покупки за данъчния период, през който тази информация или промените в нея са отразени в този
регистър, като съдържанието на информацията и начинът на нейното отразяване се определят с
правилника за прилагане на закона.
Чл. 125, ал. 2, изречение второ:
Регистрираното лице, което прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански активи, от
територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до
поискване, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за данъчния период
на изпращането или транспортирането на стоките под този режим и за данъчните периоди на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на превоза,
включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3.
АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ - чл. 181б, 181в 181г и 181д:
Чл. 181б. (1) Лице, което, като е длъжно, не води електронен регистър по чл. 123, ал. 5 и 6 или
не води електронния регистър съобразно изискванията на закона, се наказва с глоба – за
физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и
едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е от
1000 до 10 000 лв.
Чл. 181в. (1) Лице, което, като е длъжно, не отрази в дневника за продажби информацията от
регистъра по чл. 123, ал. 5, съответно в дневника за покупки информацията от регистъра по чл.
123, ал. 6 за данъчния период, през който тази информация или промените в нея са отразени в
съответния регистър, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с
имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 100 до 1000
лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е от
200 до 2000 лв.
Чл. 181г. (1) Лице, което, като е длъжно, не предостави при поискване от орган по приходите
електронния регистър по чл. 123, ал. 5 и 6, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са
търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер
от 500 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е от
1000 до 10 000 лв.
Чл. 181д. (1) Лице, което, като е длъжно, не води отчетност по чл. 123, ал. 7 или не води
отчетността съобразно изискванията на закона, се наказва с глоба – за физическите лица, които не
са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в
размер от 500 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е от 1000
до 10 000 лв.
§1 ДР - дефинициите
„91. „Регистър по чл. 123, ал. 5“ е регистър, който съдържа информацията от чл. 54а, параграф
1 от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912.
92. „Регистър по чл. 123, ал. 6“ е регистър, който съдържа информацията от чл. 54а, параграф 2 от
Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912.
НОВИ ДВЕ АЛИНЕИ – ал. 7 и ал. 8 на чл. 99 ЗДДС – Регистрация за ВОП
Мл. 99. (7) Независимо от стойността на извършените облагаеми вътреобщностни
придобивания по ал. 2 на регистрация по този закон подлежи данъчно задължено лице,
установено в друга държава членка, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки на
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територията на страната по чл. 15а, ал. 6 или чл. 65а.
(8) За лицата по ал. 7 възниква задължение за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни
преди датата на възникване на обстоятелство по чл. 15а, ал. 6 или чл. 65а.
Чл. 99, ал. 2 ЗДДС регламентира „ПРАГ” за регистрация за ВОП от 20 000 лв.
Този праг обаче, не важи за ВОП по 65а(верижни сд.) и чл. 15а(до поискване).
Текстът не касае български фирми, а чужди фирми, които се оказва, че ще извършат
ВОП с място на изпълнение в България.
Хипотезата на такъв ВОП е абсурдна, защото става двойно облагане – по
„идентификация” в страната на установяване на доставчика и по местодоставяне в
страната на изпращане на стоката.
Отнася се до „междинен доставчик”, който се е оказал „краен получател”, защото
„крайният получател” се е оказал „липсващ търговец”.
НО – ако „крайният получател” се е оказал „липсващ търговец”, то тогава
„междинният доставчик” ще се облага като „получател по ВОП по идентификация”,
защото не са отменени съответните текстове от 112 Директива и чл. 62, ал. 2 от ЗДДС.
Освен горното, допълненията се отнасят и до чл. 15а – доставка на стоки „до поискване”, в
която хипотеза, целта на промените е именно да се избегне регистрация по ДДС на
чуждестранния доставчик, с цел опростяване на регулацията.
Изведнъж се оказва, че се
налага регистрация по ДДС.
§ 32. Параграф 30, т. 14 относно чл. 65а от Закона за данък върху добавената стойност се прилага
при последователни доставки на стока, когато стоката е пристигнала или превозът й е завършил
след 1 януари 2020 г.
Чл. 65а НЯМА ОБРАТНО ДЕЙСТВИЕ

§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на:
………………………………………………
13. Директива (ЕС) 2018/2057 на Съвета от 20 декември 2018 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги
на стойност над определен праг (ОВ, L 329/3 от 27 декември 2018 г.).
14. Директива (ЕС) 2018/1695 на Съвета от 6 ноември 2018 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на
прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на
някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране
срещу измамите с ДДС (ОВ, L 282/5 от 12 ноември 2018 г.).
15. Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на
данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки
(ОВ, L 311/3 от 7 декември 2018 г.)
16. Директива (ЕС) 2018/1713 на Съвета от 6 ноември 2018 г. за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и
периодични издания (ОВ, L 286/20 от 14 ноември 2018 г.).

17. Директива (ЕС) 2019/475 на Съвета от 18 февруари 2019 г. за изменение на
директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на включването на община
Кампионе д’Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата територия
на Съюза и в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО (ОВ, L 83/42 от 25 март
2019 г.).
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