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Актуални промени в ЗДДС за 2023 г.
Непосредствено преди края на 2022 г. в Държавен вестник
бяха обнародвани дълго обсъжданите в обществото и в
Народното събрание съществени промени в Закона за ДДС
(„ЗДДС“), които разрешават практически проблеми при
облагането с ДДС. Най-важните сред тях се отнасят до
възстановяването на ДДС при несъбираеми вземания.

Промените влязоха в сила от 1 януари 2023 г., с изключение
на разпоредбите за задълженията на доставчиците на
платежни услуги, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.



В ЗДДС се въвежда възможността да се коригира данъчната основа
и ДДС в случай на пълно или частично неплащане по доставката.
Нововъведенията ща позволят на доставчик, който не е получил
плащане от своя клиент, да извърши корекция на размера на
начисления ДДС, ако вземането му е окончателно несъбираемо или
са налице доказателства за вероятната му несъбираемост.

Законът въвежда условията, при които такава корекция е възможна:

Коригиране на данъчната основа и ДДС при 
несъбираеми вземания

Издадена 
фактура

Получателят и доставчикът 
не са свързани лица. 

Не е извършено възмездно 
прехвърляне на вземането.

Доставчикът може да
докаже, че е предприел
действия за събиране на
вземанията по доставката.

Писмено уведомление на получателя, че доставчикът
му счита съответното вземане за несъбираемо.



Кой и кога може да се възползва от 
процедурата?

Ако сте дружество, което има несъбираемо вземане от 
свой клиент и то отговаря на следните условия:

Изтичане на 365 дни за 
вземане в размер до 600 лв.Изтичане на три/пет години от 

момента, в който вземането е 
станало изискуемо

Определено за недължимо с 
влязъл в сила съдебен акт 

След приключване на 
изпълнително производство –
вземането е останало изцяло 

или частично несъбрано 

Погасено по силата на закон

Непълно удовлетворено 
съгласно утвърден 

оздравителен план на 
длъжника – получател 

Длъжникът е заличен след 
приключило производство по 

несъстоятелност или 
ликвидация 



Когато за вземане по извършена от вас доставка, по която има
издадена фактура, длъжникът не е извършил пълно или частично
плащане, корекциите се извършват с:

• кредитно известие – когато получателят по доставката е бил
регистрирано лице (срокът за издаване на кредитното
известие е 3-месечен от изтичане на данъчния период, през
който е възникнало съответното обстоятелство за
несъбираемост);

• протокол за извършване на корекцията – когато получателят по
доставката е бил нерегистрирано лице (срокът за издаване на
протокола отново е 3-месечен от изтичане на данъчния
период, през който е възникнало съответното
обстоятелство за несъбираемост)

Ø За да имате възможност да се възползвате от тази корекция (при
пълно или частично неплащане по доставка в размер над
100,000 лв.), следва писмено да уведомите органите на НАП,
които дават разрешение за издаване на кредитното известие
към издадена фактура с начислен данък. Това се прилага в
случаите, в които получателят по доставката е упражнил право
на приспадане на данъчен кредит по тази фактура.
Непроизнасянето в срок се смята за разрешение за издаване на
кредитно известие.

Ø Уведомяването на НАП следва да стане в 3-месечен срок от
възникване на обстоятелството за несъбираемост на вземането.

Ø Такова писмено уведомление не е необходимо за доставки с
данъчна основа до 100,000 лв.

Важно!



Ø Промените не предвиждат уреждане на заварените положения
по отношение на несъбираеми вземания. В тези случаи обаче
приложение намира задължителната практика по тези въпроси
на Съда на Европейския съюз, според която могат да се правят
корекции на данъчна основа и ДДС при несъбираеми вземания
за стари периоди. Това дава възможност за дискусии и спорове с
българската приходна администрация при отказ да
възстановяват ДДС за несъбираеми вземания за стари периоди.

Важно!

При вече уредените условия за намаляване на данъчната основа и
ДДС при несъбираеми вземания с изричен текст в българския ЗДДС,
препоръчваме да въведете механизъм за мониторинг и
регистриране на такива вземания от клиенти.

По този начин, ще може ефективно да следите за колко и кои
вземания може да поискате възстановяване на ДДС при неплащане
от клиент, както и да съобразявате сроковете за извършване на
корекциите и за иницииране на съответните процедури, заложени в
Закона.

В случай че установите такива вземания, сме на среща за
обсъждане и съдействие по процедурата за корекция на платения
ДДС.

За какво да следите, когато става въпрос за 
новата мярка?



Въвежда се постоянна ставка от 9% ДДС за:

Намалените ставки на ДДС – постоянни и 
удължени

Въвежда се и удължено приложение на ставка от:

книги и други издания, изброени в ЗДДС

бебешки храни и хигиенни продукти

9% ДДС за доставки на туристически, ресторантьорски и
кетъринг услуги, както и тези по използването на спортни
съоръжения – до 31 декември 2023 г.

0% ДДС за хляба и брашното – до 31 декември 2023 г.



Законът въвежда задължения за доставчиците на платежни услуги
във връзка с трансгранични плащания, свързани с воденето на
електронен регистър на получателите и на плащанията, при
определени изисквания и критерии. Тези задължения влизат в сила
от 1 януари 2024 г.

Други актуални промени

В ЗДДС се въвеждат и промени, свързани с износа на стоки от
територията на страната от доставчици, неустановени в ЕС, с цел
намаляване на рисковете при прилагането на нулевата ставка на
ДДС.

При извършване на износ на стоки от доставчик, който не е
установен на територията на ЕС, в подадената митническа
декларация за износ се посочва, че стоките се изпращат или
превозват извън територията на Европейския съюз, като се вписват
данни за идентификационния номер по ДДС на доставчика и номер
на фактурата за извършената от него доставка на стоките, обект на
износ.

Митническите органи разрешават превозването на стоките извън
територията на ЕС, когато след извършване на проверка установят,
че вписаният в декларацията за износ на доставчика ДДС номер е
валиден.

Доставчици на платежни услуги

Износ на стоки от доставчици, неустановени в ЕС



Промените Ви 
касаят?
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