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България разширява обхвата 
на намалената ДДС ставка от 9%

На 11 август 2020 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в ЗДДС,
които предвиждат ново разширяване на кръга от доставки, за които да се
прилага ДДС ставка от 9%:

Бира и вино, предлагани като част от ресторантьорски и кетъринг
услуги

Използването на спортни съоръжения

Туристически услуги, вкл. екскурзии, организирани със случаен 
автобусен превоз на пътници

Промените се прилагат с обратна сила – от 1 август 2020 г., и подобно на
предходните промени относно обхвата на намалената ДДС ставка, които
влязоха в сила от 1 юли 2020 г., ще се прилагат ограничено във времето – до
31 декември 2021 г.



От 1 юли 2020 г. за ресторантьорските и кетъринг услуги започна да

се прилага намалената ДДС ставка от 9%. Изрично от обхвата на тези

услуги бяха изключени доставките на бира, вино и спиртни напитки. С

настоящите промени обаче се предвижда прилагане на ДДС ставка от

9% и за доставките на бира и вино, когато са част от ресторантьорски

и кетъринг услуги.
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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 (общо наричани „Организацията на Делойт). ДТТЛ (наричано също “Делойт Глобъл“) и всяко дружество – член и неговите свързани дружества са юридически
самостоятелни и независими лица, които не могат да поемат задължения или да се обвързват взаимно по отношение на трети страни. ДТТЛ и дружествата-членове на ДТТЛ и
свързаните дружества са отговорни единствено за своите действия и бездействия. ДТТЛ не предоставя услуги на клиенти. Моля, посетете www.deloitte.com/about, за да научите
повече.

Делойт е водещ световен доставчик на одиторски и други услуги по изразяване на сигурност, консултантски услуги, финансови консултации, консултации, свързани с риска, данъчни
консултации и свързаните с тях услуги. Нашата глобална мрежа от дружества-членове и свързаните с тях дружества в повече от 150 страни и територии обслужва четири от пет
Fortune Global 500® компании. Научете как приблизително 312,000 служители на Делойт имат значим принос на www.deloitte.com.

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 никакви декларации, гаранции или ангажименти (изрични или подразбиращи се) по отношение на точността или пълнотата на информацията в тази комуникация и никой
от ДТТЛ, неговите дружества-членове, свързани лица, служители или агенти не носи отговорност за загуба или вреда, която възниква пряко или косвено във връзка с което и да е
лице, разчитащо на тази комуникация. ДТТЛ и всяко от неговите дружества-членове и свързаните с тях дружества са отделни и независими юридически лица.

© 2020. За информация се свържете с Делойт България.

В обхвата на намалената ДДС ставка попаднаха и услугите по
използване на спортни съоръжения. Доколкото ЗДДС не въвежда
специална дефиниция, под спортни съоръжения следва да се разбират
фитнес зали, басейни, зали за тренировки и всякакви помещения и
прилежащите им площи, които имат за цел да повишат физическото
възпитание, да подготвят състезатели или да способстват
провеждането на спортни и културни мероприятия.

Промените предвиждат редуцирана ДДС ставка да се прилага и за
общите туристически услуги, както и за екскурзиите, организирани от
туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен
превоз на пътници.

Практически проблеми за данъчно задължените лица биха могли да възникнат от
факта, че промените в ЗДДС влизат в сила от 1 август 2020 г., което може да
доведе до необходимост за корекции на фактури, издадени в периода между 1
август и датата на обнародването на закона.

Свържете се с нас при въпроси:


