Търговците на течни горива трябва да
предоставят обезпечение за ДДС на
Националната агенция за приходите
Изменения в Закона за ДДС, в сила от 6 август 2016 г.,
задължават определени търговци на течни горива (напр.
бензин, дизел и други) да предоставят обезпечение за ДДС
върху сделките си с такива. Обезпечение трябва да бъде
предоставяно от търговци, които надхвърлят някой от
праговете по-долу:
•

извършат доставки на течни горива със ставка 20% ДДС
за повече от 25 хил. лв. през текущия месец;

•

извършат вътреобщностни придобивания на течни
горива за повече от 25 хил. лв. през текущия месец
(освен ако течните горива са предназначени за
собствена употреба на търговеца);

•

получат течни горива, освободени за потребление
от данъчен склад без отложено плащане на акциз, за
повече от 25 хил. лв. през текущия месец (освен ако не
се изисква обезпечение на друго основание).

Размерът на обезпечението трябва да бъде поне 20% от
стойността на посочените по-горе сделки за предходния
месец, но не по-малко от 50 хил. лв. Търговецът трябва
да предостави обезпечението за срок от една година под
формата на пари, държавни ценни книжа или безусловна и
неотменяема банкова гаранция.
Обезпечението трябва да бъде предоставено 7 дни преди
надхвърлянето на посочените прагове. Търговецът трябва
да увеличи размера на обезпечението, ако месечният
оборот от горните сделки се увеличи. Търговците, които са
преминали праговете между 1 и 5 август 2016 г., трябва да
предоставят обезпечение до 6 септември 2016 г.

Непредоставянето на обезпечение в срок може да
доведе до значителни санкции (до два пъти размера на
обезпечението при повторно нарушение).
Търговците, посочени по-долу, са освободени от
задължението да предоставят обезпечение:
•

търговци, извършващи доставки на течни горива
от търговски обект, който има дистанционна връзка
с Националната агенция за приходите (само по
отношение на продажбите, осъществени от този
търговски обект);

•

лицензирани складодържатели за акцизни цели;

•

търговци, които извършват доставки на течни горива
за зареждането на летателни апарати и плавателни
съдове, освободени от акциз или за които акцизът се
възстановява.

Измененията оставят много практически въпроси без
отговор. Заявената им основна цел е борбата с измамите с
ДДС в търговията с течни горива. Въпреки това се очаква,
че измененията ще причинят значителни трудности и за
добросъвестните търговци.
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