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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.

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.
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