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Какво ново може да ни очаква в ЗДДС през 2022 г.?

През октомври 2021 г. бяха публикувани за обществено обсъждане
предложения за промени в Закона за данък върху добавената
стойност (ЗДДС).

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИД на
ЗДДС) отразява въвеждане на закона в съответствие с европейски
директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото
на Европейския съюз и привеждане на ДДС законодателството в
съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС).

Предложените промените се планира да влязат в сила от началото
на 2022 г.



Какви промени можем да очакваме?

В ЗДДС се предвижда въвеждането на нова правна уредба, която да
даде възможност за корекции при грешно данъчно третиране на
доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт. Основна
причина за промените е нуждата от усъвършенстване на правната
уредба в съответствие с правото на ЕС и практиката на Съда ЕС, с цел
да се гарантират принципите на правна сигурност и на неутралност
на ДДС.

Предложените промени очертават три хипотези, в които може да се
направи корекция при погрешно данъчно третиране:

• начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен

• не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен

• приложена е грешна данъчна ставка

Корекции при грешно данъчно третиране на доставка,
установено с влязъл в сила ревизионен акт

Корекции ще се правят по следната процедура:

1) Погрешно съставени данъчни документи се анулират

2) Издават се нови данъчни документи

3) За анулирането се съставя протокол - за всяка от страните

Важно условие за извършване на корекцията и последващо
възстановяване на недължимо платените или събрани суми е
установеното с ревизионния акт задължение да е внесено в
държавния бюджет.



• Със законопроекта се предлага да отпадне разпоредбата, с която
ваучерите за храна са изключени от обхвата на ваучерите с
конкретна цел и многоцелевите ваучери. Според Европейската
комисия няма основания ваучерите за храна да бъдат изключени
от техния обхват.

• В този смисъл при действащата правна уредба ваучерите за
храна следва да се третират като многоцелеви ваучери,
доколкото към момента на издаване им не може да се определи
ставката на дължимия ДДС.

Ваучерите за храна ще попадат в режимите на ваучерите с
конкретна цел и многоцелевите ваучери

➢ През 2020 г. последваха редица допълнения в обхвата на
намалената ставка от 9% като мярка за преодоляване на
последиците от Covid-19. Тези промени са в сила до 31 декември
2021 г. Със законопроекта се предлага продължаване на този
срок – до прекратяване на обявената извънредна епидемична
обстановка, свързана с разпространението на Covid-19.

Приложението на намалената ставка от 9% ДДС, въведена
като Covid-19 мярка за някои стоки и услуги, ще бъде
удължено



Стоките и услугите, за които ще се прилага удълженият срок, са:

• ресторантьорски и кетъринг услуги, включително доставка на
храна за вкъщи

• доставка на книги на физически носители или извършвана по
електронен път

• храни, подходящи за бебета или за малки деца, както и бебешки
пелени и подобни бебешки хигиенни артикули

• доставка на обща туристическа услуга

• доставка на услуга за използване на спортни съоръжения

➢ Със ЗИД на ЗДДС се предлага и още една промяна, свързана с
намалената ставка от 9 % – разширяване на обхвата на храните,
подходящи за бебета или за малки деца, като към тях се
включват и специализираните млечни формули.

➢ Прецизиране на действащите от 1 юли 2021 г. режими за
облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по
електронен път към получатели – данъчно незадължени лица

➢ Промяна на разпоредбата, свързана с основанията за
задължителна дерегистрация при прекратяването на
юридическо лице – с или без ликвидация. Предвижда се още
като основание за задължителна дерегистрация по закона
заличаването на клонове на чуждестранни юридически лица.

Други промени, предвидени в законопроекта:
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