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“Бързите поправки” се въвеждат в ЗДДС от 
1 януари 2020 г.

Законопроектът за изменение и допълнение на ЗКПО 
предвижда въвеждане в националното 
законодателство на т.н. пакет с “бързи поправки”. Това 
са серия от разпоредби, които ще изменят 
европейското законодателство в областта на 
облагането с ДДС с цел да се хармонизират някои от 
аспектите на системата на ДДС във всички държави 
членки. 

Предложените четири изменения вижте на следващите 
страници. 
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Този режим се отнася за бизнеси, в 
които доставчик от една държава 
членка транспортира свои стоки до 
склад в друга държава членка и към 
момента на транспорта на стоките 
знае кой ще бъде купувачът на тези 
стоки. Собствеността върху стоките се 
прехвърля едва когато клиентът 
„изтегли“ стоките от склада.

Към настоящия момент 
чуждестранните доставчици, които 
работят при такъв модел, трябва да се 
регистрират за ДДС цели в България, 
където се складират стоките. С 
приемането на измененията тези 
доставчици няма да имат 
административни задължения в 
страната, а придобиването на стоките 
ще се декларира от българските 
дружества - клиенти, които ще трябва 
да самоначислят ДДС. 

Това облекчение ще важи и за 
български дружества, които доставят 
стоки на свои клиенти в други държави 
членки при условията на складиране 
на стоки до поискване. За тази цел, 
следва да се съобразят определени 
правила за документиране на 
движението на въпросните стоки. 

С промените се въвежда 
допълнително задължение за водене 
на специален регистър на 
изпратените/получените стоки при 
режим складиране до поискване.

1
Складиране на стоки до 
поискване 

Вериги от последователни 
доставки
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Това изменение ще засегне случаите, 
когато стоки се препродават между 
три или повече дружества от 
различни държави членки, а 
движението на същите тези стоки се 
случва само между две държави 
членки. Предложените правила целят 
ясно да обозначат при коя от 
доставките във верига от доставки 
следва да се приеме, че е извършен 
вътреобщностният транспорт на 
стоки и следователно кой от всичките 
доставчици има право да се 
възползва от нулевата ставка на 
данъка при вътреобщностна
доставка на стоки. 

Съгласно предложените нови 
правила, транспортът при верига от 
последователни доставки на една 
стока ще се отнася единствено към 
доставката на стоки, извършени 
между т.н. междинен доставчик и 
неговият пряк доставчик. Под 
междинен доставчик се разбира 
доставчик от веригата от 
последователни доставки, различен 
от първия във веригата доставчик, 
който изпраща или транспортира 
стоката сам или чрез трето лице от 
негово име.

Изключение от това правило ще 
бъдат случаите, в които междинният 
доставчик е съобщил на своя пряк 
доставчик идентификационния си 
номер по ДДС, който му е издаден от 
държавата членка, от която стоката е 
изпратена или транспортирана. В 
този случай като вътреобщностна
доставка ще се третира доставката от 
междинния доставчик до неговия 
пряк клиент. 
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Предвиждат се нови правила за 
доказването на транспорта при 
вътреобщностна доставка на стоки. 
Въвежда се презумпция, според 
която вътреобщностният транспорт 
на стоки действително е 
осъществен, когато доставчикът 
разполага със специфични 
изброени в закона документи. 

Приходната администрация ще 
може да откаже прилагането на 
нулевата ставка на 
вътреобщностната доставка, само 
ако успее да обори презумпцията –
т.е. докаже надлежно, че 
транспортът не е осъществен и 
стоките не са транспортирани до 
държавата членка на получаване. 

Трябва да се обърне внимание, че 
списъкът с документи се различава 
от настоящите документи, описани 
в Правилника за прилагане на 
ЗДДС и всички български 
дружества, които изпращат стоки до 
други държави членки, трябва да 
проверят дали документите, които 
събират в своята дейност покриват 
новите условия. 
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Доказване на 
вътреобщностна доставка

ДДС номерът на 
получателя 
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С предложеното изменение се цели 
да се даде материалноправно
значение на наличието на валиден 
ДДС номер на получателя на стоките 
в държавата членка, където стоките 
се доставят. Изменението предвижда 
и задължително подаване на ВИЕС 
декларация като условие за 
прилагане на нулевата ставка. 

С въвеждането на новите правила 
дружествата, които изпращат стоки 
до държави членки в ЕС следва да 
предприемат мерки за подобряване 
на своя контрол и проверка на 
наличието и валидността на ДДС 
номера на своите клиенти.
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