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Промените в Закона за ДДС за 2021 г. бяха
обнародвани в Държавен вестник

На 8 декември 2020 г. бяха обнародвани в Държавен вестник
промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), които
засягат следните теми:

1

правила за трансграничната електронна търговия между
данъчно задължени и данъчно незадължени лица (B2C),
които ще се прилагат от 1 юли 2021 г.;

прецизиране на разпоредбите за освобождаване на
застрахователни и презастрахователни услуги и разширяване
на обхвата на намалената ставка на ДДС;

отменяне на задължителния характер на СУПТО и въвеждане
на облекчения за компаниите, които го използват
доброволно.



С измененията в ЗДДС се въвеждат две
директиви на Европейския съюз (ЕС) за
трансграничната електронна търговия между
данъчно задължени и данъчно незадължени
лица (B2C).

Какво се променя?

2

Нови ДДС 
правила в ЕС за
електронната 
търговия

Промените ще 
се прилагат от
1 юли 2021 г.

1

Към момента режимите за съкратено
обслужване на едно гише (MOSS) в и извън
Съюза се прилагат единствено за
доставчиците на услуги, предоставяни по
електронен път, телекомуникационни услуги
и услуги за радио и телевизионно излъчване,
предоставяни към данъчно незадължени
лица, установени в ЕС.

С промените се предвижда тези режими да се
прилагат за всички B2C услуги с място на
изпълнение в друга държава членка (напр.
транспортни услуги, отдаване под наем на
превозни средства, и др.), когато доставчикът
не е установен в тази държава. Това ще
облекчи задълженията за множество ДДС
регистрации и за деклариране на ДДС в
различни държави-членки за доставчиците на
такива услуги. Законът въвежда специални
правила за регистрация и деклариране.

Разширява се приложното поле на
съкратеното обслужване на едно гише

Деклариране и 
плащане на ДДС 
само в една 
държава членка 
при всички B2C 
услуги
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Местен ДДС при 
дистанционни 
продажби  с 
праг от 10,000 
евро годишно

2

Нови правила за дистанционните
продажби на стоки към
потребители от ЕС

Промените в ЗДДС по отношение на
дистанционните продажби на стоки са в
няколко направления:

• Всяка дистанционна продажба ще бъде с
място на изпълнение в държавата-членка
на пристигане на стоките след
надхвърляне на прага от 10,000 евро без
ДДС годишно. Според действащото до 1
юли 2021 г. правило прагът е 70,000 лв.

• Съкратеното обслужване на едно гише ще
се прилага и при вътреобщностни
дистанционни продажби и при някои
вътрешни дистанционни продажби на
стоки. Така дължимият ДДС в различните
държави-членки ще бъде отчетен с една
декларация и платен в държавата на
установяване на доставчика.

• Въвеждат се специални правила за лица,
които управляват електронен интерфейс, с
който посредничат между доставчика на
стока и крайния получател. Те ще се считат
за получател и впоследствие доставчик на
стоките, за чиято продажба посредничат,
когато:
• се продават стоки на стойност под

150 евро, които се внасят в ЕС и се
доставят до крайни потребители;

• се продават стоки в ЕС от
доставчици, неустановени в ЕС, до
крайни потребители.

Деклариране и 
плащане на ДДС 
само в една 
държава членка 
и при някои 
дистанционни 
продажби

Нови правила за 
лица, 
управляващи 
електронен 
интерфейс
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3
Нов режим за деклариране и
отложено плащане на данъка при
внос на стоки

Алтернативен 
режим при внос 
на стоки с ниска 
стойност, 
предвиждащ 
отложено 
плащане

С измененията в ЗДДС отпада разпоредбата
за освободен от ДДС внос при стоки на
стойност до 30 лв.

Въвеждат се два нови режима за внос на
стоки, които са с ниска стойност до 150 евро:

• специален режим за дистанционни
продажби при внос на стоки от трети
страни с ниска стойност, ненадвишаваща
150 евро, при който вносът на стоките ще
е освободен от ДДС, ако последващата
продажба на стоката е отчетена чрез
съкратеното обслужване на едно гише.
Режимът не се прилага за стоки,
облагаеми с акциз.

• опростен режим за деклариране и
плащане на данъка при внос на стоки на
стойност до 150 евро. Ако са изпълнени
условията за прилагане на режима,
митническите органи ще освобождават
стоките без данъкът да е ефективно
внесен в бюджета. Получателят ще следва
да заплати данъка при приемане на
пратката. Този режим ще има най-голямо
значение за пощенски оператори,
експресни превозвачи и куриери, които
обикновено декларират внос на стоки с
ниска стойност, предназначени за крайни
потребители.

Освобождаване 
от ДДС на внос на 
стоки до 150 евро 
при отчитане „на 
едно гише“
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Други промени 
в сила от 1 
януари 2021 г.

Отпада 
задължението за 
СУПТО

Освен промените, свързани с уеднаквяване
на ДДС правилата в ЕС за електронната
търговия, в ЗДДС се предвиждат и някои
други изменения:

• Прецизират се правилата относно
застрахователните услуги, в резултат на
което освобождаването от облагане с ДДС
следва да бъде в зависимост от вида на
доставката, а не от качеството на лицето
съгласно Кодекса за застраховането.

• Отменя се задължителният характер за
използване на регистрирани в НАП
софтуери за управление на продажбите в
търговски обекти (СУПТО). Въвеждат се
облекчения за лицата, които доброволно
решат да използват регистриран в НАП
СУПТО:
• ускорено възстановяване на ДДС –

до 30 дни;
• няма да се запечатва търговският

обект при установяване на първо
нарушение;

• ускорена данъчна амортизация на
актива СУПТО – не повече от 100%.

• Разширява се обхватът на намалената
ставка на ДДС от 9%, приложима за
ресторантьорски и кетъринг услуги, и с нея
ще се облагат и доставките на храна за
вкъщи или офиса.
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