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С поставения на обществено обсъждане законопроект за 
изменение и допълнение на ЗКПО е предложено въвеждането 
на изрични правила относно ДДС третирането на доставки на 
стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и 
изключителната икономическа зона на страната.

Получаването на стоки, предназначени за дейности в 
континенталния шелф и изключителната икономическа зона, 
ще е обект на облагане с ДДС по общите правила, включително 
когато те са поставени под режим реекспорт и износ. 
Облагането ще се извършва чрез издаването на протокол за 
самоначисляване на ДДС от:

Нови правила за ДДС третирането на стоки 
в континенталния шелф и изключителната 
икономическа зона

Изискванията 
ще засегнат 
широко 
проучвателните 
дейности в 
Черно море
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• лицето, за което тези стоки са поставени под режим 
реекспорт и при въвеждането им на територията на 
страната са били временно складирани, поставени в 
свободна зона или под някои от специалните митнически 
режими (митническо складиране, активно усъвършенстване, 
временен внос с пълно освобождаване от вносни мита и 
външен транзит). 

• получателя, когато стоките пристигат директно в 
континенталния шелф и изключителната икономическа 
зона от трета страна или територия, или от друга държава 
членка, когато за стоките не е налице вътреобщностно
придобиване. 

В първия случай данъкът ще става изискуем на датата, на която 
стоките са поставени под режим реекспорт, а във втория – на 
датата на пристигане на стоките в континенталния шелф и 
изключителната икономическа зона.

Предвидено е и задължение за лицата-платци на данъка да 
уведомяват НАП по електронен път за намерението си да 
начисляват данък за стоки, предназначени за  континенталния 
шелф и изключителната икономическа зона. Те ще имат право 
на данъчен кредит по общите правила на закона.

Ако законопроектът бъде приет в настоящия му вид, 
практическите въпроси относно прилагането и декларирането 
на тези доставки вероятно ще бъдат изяснени с промени в 
Правилника за прилагане на ЗДДС. Възможно е промените да 
доведат до изменения в структурата на отчетните регистри по 
ЗДДС и необходимост от привеждане на счетоводните софтуери 
в съответствие с новите правила. 
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