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ДДС върху продажбата на акции, които
дават право на собственост върху имот
Промяна в данъчното третиране по ЗДДС на
продажбата на акции и дялове предвижда поставеният
за обществено обсъждане законопроект за изменение
и допълнение на ЗКПО, когато те са свързани с права
върху недвижими имоти.
Съгласно предложеното изменение прехвърлянето на
акции или дялове, еквивалентни на акции в дружества,
които дават на притежателя им юридически или
фактически права на собственост върху недвижим
имот или част от него, ще се счита за доставка на стока
за целите на ЗДДС.

Прехвърлянето
на акции и
дялове в
такива случаи
ще е доставка
на стока за
ДДС цели
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Към момента продажбата на акции или дялове се
третира във всички случаи като освободена доставка
на финансови услуги и върху нея не се дължи ДДС. Ако
предложеното изменение бъде прието от Народното
събрание, продажбата им ще е облагаема с 20% ДДС,
когато с дяловете и акциите се прехвърля и правото на
собственост върху недвижим имот. С новото правило
се цели предотвратяване на случаите, при които
недвижими имоти се прехвърлят без да се начислява
ДДС чрез продажба на акциите/дяловете на
дружествата, които ги държат.

Облагаема
доставка с 20%
ДДС?

В допълнение, проектът изрично посочва, че в горните
случаи прехвърлянето на акции/дялове не се счита за
освободена доставка на финансова услуга.
Изменението е в съответствие с Директива
2006/112/ЕО, която дава възможност на държавите
членки да изберат дали да считат продажбата на акции
и дялове в посочения случай за доставка на стока. До
момента България не се беше възползвала от тази
възможност.
Новите разпоредби в ЗДДС биха предизвикали редица
практически въпроси относно определянето на
данъчната основа на доставката, напр. когато
недвижимият имот е само част от активите на
дружеството или то разполага с имоти в няколко
различни държави.
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