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Промени в ЗДДС



С промените в ЗДДС се запълват две празноти в закона:

Корекции при грешно данъчно третиране на доставка, 
установено с акт на органите по приходите

Регламентират се в отделна разпоредба правилата за корекция
на протоколи, като процедурата следва вече установения ред за
корекция на фактури и известия

Дава се възможност за корекции при грешно данъчно
третиране на доставка, установено с акт на органите по
приходите

Основна причина за промените е нуждата от усъвършенстване на
правната уредба в съответствие с правото на ЕС и практиката на
Съда ЕС, с цел да се гарантират принципите на правна сигурност и
на неутралност на ДДС.

Предложените промени очертават три хипотези, в които може да се
направи корекция при погрешно данъчно третиране:

Начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен

Не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен

Приложена е грешна данъчна ставка

За анулирането се съставя протокол за всяка от страните. Корекции
ще се правят по следната процедура:

Погрешно съставени данъчни документи се анулират

Следва да отбележим, че подробните изисквания и процедури
относно корекцията на данъчните документи след влязъл в сила акт
на орган по приходите не са все още уредени. Възможно е
допълнителните правила и процедури да бъдат уредени и приети с
изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС.

Издават се нови данъчни документи



В ЗДДС отпада разпоредбата, с която ваучерите за храна са
изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и
многоцелевите ваучери. Тази промяна е в съответствие с
разбирането на Европейската комисия, че няма основания
ваучерите за храна да бъдат изключени от техния обхват.

В този смисъл ваучерите за храна се третират като един от двата
типа ваучери (за конкретна цел или многоцелеви), като към
момента с оглед предвидените в закона намалени ставки има
основания да се третират като многоцелеви.

Ваучерите за храна вече не са изключени от режимите на 
ваучерите по ЗДДС

Други промени в ЗДДС

Прецизиране на действащите от 1 юли 2021 г. режими за
облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по
електронен път, към получатели – данъчно незадължени лица

Промяна на разпоредбата, свързана с основанията за
задължителна дерегистрация при прекратяването на
юридическо лице – с или без ликвидация. Предвижда се още
като основание за задължителна дерегистрация по закона
заличаването на клонове на чуждестранни юридически лица



Промени в ЗАДС



Търговците, които получават на територията на страната акцизни
стоки, освободени за потребление в друга държава-членка или
изпращат такива стоки от България към друга държава-членка, ще
подлежат на задължителна регистрация по ЗАДС.

По този начин те ще получат статут на „сертифициран получател“/
„сертифициран изпращач“ – качество, което им е нужно, за да
могат да търгуват на територията на ЕС. Освен това, тези търговци
ще имат задължение да подават и определен тип електронни
документи в специално предвидена и контролирана от
митническата администрация компютърна система.

Сертифициран получател / изпращач

Измененията на ЗАДС изрично предвиждат, че получател на
акцизни стоки в България, които са освободени за потребление в
друга държава-членка, ще може да бъде и лице, което е търговец
по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕС, или на
друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство. За тази цел лицето ще трябва да има
регистриран в България клон.

Получаване на акцизни стоки от чуждестранно дружество



На задължителна регистрация по ЗАДС ще подлежат и лицата,
регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност
(„ЗДДС“), които изпращат акцизни стоки, освободени за
потребление на територията на страната до територията на друга
държава-членка при условията на дистанционни продажби по
смисъла на ЗДДС. Платеният акциз обаче ще бъде възстановен, ако
лицето разполага с изрично предвидените в закона документи.

Дистанционни продажби и възстановяване на акциз

Освобождава се от облагане с акциз денатуриран по специален
метод етилов алкохол, който се влага в производството на крайни
продукти, които не са за човешка консумация, като изрично се
пояснява при кои случаи това би било приложимо: за вложен
денатуриран по специален метод етилов алкохол в производството
се приемат случаите, когато той е включен в продукта,
непредназначен за консумация от човека или се използва за
поддръжката и почистването на производственото оборудване,
използвано за този конкретен производствен процес.

Денатуриран алкохол



С цел улесняване признаването в ЕС на статута на независимите
малки производители (например пивоварните) във всяка държава-
членка е предвидено въвеждане на единен сертификат за малък
независим производител, с който ще се удостоверява общото
годишно производство.

Независим малък производител

Търговци, осъществяващи търговия с акцизни стоки на
територията на ЕС: алкохол и алкохолни напитки; тютюневи
изделия; енергийни продукти като смазочни масла и др.

Търговци, осъществяващи вътреобщностни дистанционни
продажби на акцизни стоки на територията на ЕС

Производители на етилов алкохол (спирт), предназначен за
дезинфекция и почистване, фармацевтичната и
парфюмерийната индустрия, както и за козметични цели

Пивоварни

Кои компании засягат промените в ЗАДС?



Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу Лимитид („ДТТЛ“ ), както и към глобалната мрежа от дружества – членове и свързаните с тях
дружества (заедно наричани „организацията на Делойт”). ДТТЛ (наричано също “Делойт Глобъл“) и всяко дружество– член и неговите свързани дружества са юридически
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свързаните с него дружества са отговорни единствено и само за своите собствени действия и бездействия, но не и за тези на останалите.
ДТТЛ не предоставя услуги на клиенти. Моля, посетете www.deloitte.com/about, за да научите повече.

Настоящата комуникация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Делойт Туш Томацу Лимитид („ДТТЛ“) или някое от дружества – членове на
глобалната мрежа или свързани с тях дружества (заедно наричани „Организацията на Делойт“), предоставят професионални консултации или услуги. Преди да вземете каквото и да
е било решение или да предприемете действия, които биха имали отражение върху вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с квалифициран професионален
консултант.

Не се дават декларации, гаранции или ангажименти (изрични или подразбиращи се) по отношение на точността или пълнотата на информацията в това съобщение и никой от ДТТЛ,
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разчитащо на това съобщение. ДТТЛ и всяко от неговите дружества-членове и свързаните с тях дружества са отделни и независими дружества.
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Как да се подготвите?

Обадете ни се за кратка дискусия.

Пишете ни с конкретен казус, а ние ще ви върнем бърза обратна
връзка с последващи стъпки.


