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Приложението на намалената ДДС ставка от 9% е 
удължено до 31 декември 2022 г. за някои стоки и 
услуги 

На 31 декември 2021 г. бяха обнародвани промени в Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС), с които бе удължен срокът, до който
ще се прилага намалената ДДС ставка, въведена за някои стоки и
услуги с цел справяне с последиците от пандемията. Намалената ставка
от 9% ще се прилага до 31 декември 2022 г., а не както бе предвидено
досега – до 31 декември 2021 г.

Измененията влязоха в сила на 1 януари 2022 г.



Стоките и услугите, за които се прилага удълженият срок, са:

ресторантьорски и кетъринг услуги, включително
доставка на храна за вкъщи

доставка на книги на физически носители или
извършвана по електронен път

храни, подходящи за бебета или за малки деца, както и
бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули

доставка на услуга за използване на спортни
съоръжения

доставка на обща туристическа услуга
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