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Намалената ставка за ресторанти,
продажбата на книги и детски продукти е
в сила от 1 юли
На 19 юни 2020 г. бяха обнародвани в Държавен вестник
промени в ЗДДС, които предвиждат нов кръг от доставки, за
които да се прилага ДДС ставка от 9%:
• ресторантьорски и кетъринг услуги (с изключение на
доставките на алкохолни напитки);
• доставки на книги;
• доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца;
• доставки на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни
артикули.
Намалената ставка ще се прилага ограничено във времето - от 1
юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.
До този момент в България ДДС ставка от 9% се прилагаше
единствено за хотелиерския бранш, където не се предвиждат
промени или ограничения в режима.
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ДДС за ресторантите

Намалената ДДС ставка ще се прилага за
ресторантьорски и кетъринг услуги,
състоящи се в доставката на приготвена и
неприготвена храна. В обхвата на новия
режим следва да попадат всички
заведения за хранене, независимо от
вида и категорията – ресторанти,
заведения за бързо обслужване, кафесладкарници, питейни заведения и
барове.
От редуцираната ставка законът изрично
изключва доставките на бира, вино и
спиртни напитки, за които ще продължи
да се прилага ставката от 20%. За
останалите видове напитки като кафе,
чай, вода, безалкохолни напитки и др., ще
се прилага ДДС ставка от 9%.
Друго изключение е доставката на храна
за вкъщи, за която ще продължи да се
прилага ставката от 20%, тъй като този
вид услуга не се приравнява на
ресторантьорска услуга.
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ДДС върху книги

В обхвата на редуцираната ставка
попадат продажбите на книги,
независимо от това дали се предоставят
на физически носител или по електронен
път.
Изчерпателно изброено е, че с
намалената ставка ще се облагат
учебници, познавателни книжки и учебни
комплекти,
детски книги с илюстрации, за
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рисуване или оцветяване, печатни или
ръкописни нотни издания.

Извън обхвата следва да попаднат
публикации, предназначени изцяло или
основно за реклама или съставени
изцяло или основно от
видеосъдържание или аудио-музикално
съдържание.
Към момента промените в закона не
регламентират доставките на вестници,
списания и други периодични издания,
като за тях би следвало да продължи да
се прилага ставката от 20%.
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ДДС върху бебешки и
детски храни и пелени

В обхвата на намалената ставка от 9%
бяха добавени и доставките на храни,
подходящи за бебета или малки деца,
както и бебешки пелени и подобни
бебешки хигиенни артикули.
За тази промяна се създава специално
приложение № 4 към закона с цел
конкретизация на категориите бебешки
и детски храни, и пелени (адаптирани
бебешки млека, каши, пюрета и
памперси).
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