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1. Дефиниране на проблема:
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Проектът на закон съдържа промени в разпоредбите на Закона за данък върху
добавената стойност. Предложените в законопроекта промени са насочени към
решаване на следните основни проблеми:
Задължение за въвеждане в националното данъчно законодателство на
Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на
Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения,
свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и
дистанционните продажби на стоки и Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21
ноември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на
разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни
доставки на стоки.
Разпоредбите на Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995 целят
подобряване функционирането на режима на ДДС в контекста на доставките на услуги
и дистанционните продажби на стоки, и вноса на пратки с ниска стойност. Съгласно
член 2 от Решение (ЕС) 2020/1109 на Съвета от 20 юли 2020 година за изменение на
директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране
и прилагане в отговор на пандемията от COVID-19 държавите членки трябва да
въведат изискванията на директивите най-късно до 30 юни 2021 г. като приемат и
публикуват съответните разпоредби от националното си данъчно законодателство в
срок законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да
се съобразят с членове 2 и 3 от настоящата директива.
 Предвид това, правилата на Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995, които
следва да бъдат въведени в ЗДДС от 1 юли 20210 г. са по отношение на
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въвеждане на:
1) Дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС;
2) Дистанционни продажби на стоки, внесени от трети територии или трети
държави;
3) Продажби на стоки на вътрешния пазар от лице, считано за доставчик чрез
използването на електронен интерфейс, например пазар, платформа, портал или
др. подобни средства;
4) Доставки на услуги от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС,
или от данъчно задължени лица, установени в ЕС, но не в държавата членка по
потребление за данъчно незадължени лица.
Предвидени са и промени в чл. 118 на закона, насочени към отмяна на
регулациите на софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти
(СУПТО). Промяната е породена от установени след въвеждането на тези регулации, с
ДВ, бр. 24 от 2018 г., проблеми при въвеждане на изискванията на Наредба № Н-18, на
които следва да отговарят СУПТО, затрудняващи дейността на стопанските субекти и
водещи до противоречиви тълкувания от страна на администрацията и бизнеса.
С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е необходимо да се
предложат промени и в Закон за акцизите и данъчните складове, Закона за
корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, Закона за местните данъци и такси и Закона за счетоводството,
които са свързани с удължаване срока на някои данъчни облекчения и изравняване на
данъчното третиране на някои едни и същи видове доход, прецизиране на разпоредби
с цел усъвършенстване на данъчното законодателство и редакционни промени, във
връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на някои разпоредби.
Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
Констатирани са проблеми при прилагането на Закона за акцизите и данъчните
складове, като са идентифицирани определени проблемни области, което води до
необходимост от усъвършенстване на нормативната уредба, както следва:
 Необходимост от привеждане на националното акцизно законодателство в
съответствие с практиката на Съда на ЕС, постановена с Решение № С-306/2014 г. на
Съда относно правилата за възстановяване на платен акциз за етилов алкохол вложен в
производството на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените
продукти и хуманната медицина и ветеринарномедицинските продукти по смисъла на
Закона за ветеринарномедицинската дейност. Необходима е промяна в действащата
разпоредба на чл. 22 от ЗАДС, която регламентира условията за възстановяване на
платения акциз за етилов алкохол вложен в производството на лекарствени продукти
по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и
ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската
дейност. Идентифицирано е несъответствие на съдебната практика на национално
ниво с практиката на Съда на ЕС, постановена с Решение по дело № С-306/2014
година. Националната съдебна практика приема, че използваният етилов алкохол за
дезинфекция и/или почистване, неразделна част от производствения процес на
лекарствени продукти, следва да се възстановява на основание чл. 22, ал. 4, т. 4 от
ЗАДС (когато те са използвани в производствен процес, при условие, че крайния
продукт не съдържа алкохол), вместо по реда на чл. 22, ал. 3, т. 2 от закона (когато те
са вложени в производството на лекарствени продукти по смисъла на Закона за
лекарствените продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина и ветеринарномедицинските продукти по смисъла на Закона за
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ветеринарномедицинската дейност). В точка 26 от решението на Съда на ЕС е
определено, че доколкото дезинфекцията е дейност вътрешно присъща на процеса на
производство на лекарства, използваният за тази цел етилов алкохол трябва да се
счита използван „за производството на лекарства“, по смисъла на член 27, параграф 1,
буква г) от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за
хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки,
следователно този алкохол трябва да бъде освободен от облагане с хармонизирания
акциз при условията, определени от съответната държава членка, с цел да се осигури
точното и опростено прилагане на това освобождаване и да се предотврати всяко
отклонение от акцизно облагане, избягване на акцизи или злоупотреба. Въпреки
решението на СЕС съществува противоречива съдебна практика на национално ниво,
като в определени случаи се приема, че използвания етилов алкохол за дезинфекция
и/или почистване, неразделна част от производствения процес на лекарствени
продукти, следва да се възстановява на основание чл. 22, ал. 4, т. 4 от ЗАДС, вместо по
реда на чл. 22, ал. 3, т. 2 от закона;
 Идентифицирана е необходимост от допълване на действащата правна уредба,
като ясно се регламентира, че в хода на процедурата по издаване на удостоверение за
освободен от акциз краен потребител (УОАКП), компетентните административни
органи, имат задължение да взимат проби за лабораторен анализ, което могат да го
направят във всеки един етап от производствения процес и проверяваното лице следва
да оказва съдействие за вземането на съответните проби. Често при подадено искане
за издаване на УОАКП се налага митническите органи да вземат проби за лабораторен
анализ от готови продукти и произнасянето по подаденото искане зависи от
лабораторната експертиза за взетите проби, поради което в практиката възниква
проблем, тъй като за издаването на лабораторната експертиза за взетите проби и за
становището за тарифно класиране е необходимо технологично време и в тази връзка
определения 30 дневния срок за произнасяне по искането за издаване на УОАКП е
недостатъчен, което води до необходимост от удължаването му;
 Необходимост от прецизиране на правната норма за определяне на последния
данъчен период, в случаите на издадено решение за прекратяване на
лиценз/регистрация, на което е спряно предварителното изпълнение и впоследствие е
влязло в сила след съдебно обжалване;
 Идентифицирана е необходимост от намаляване на административната тежест
и създаване на възможност икономическите оператори да използват една банкова
сметка за погасяване на задълженията си за акциз, като за целта Агенция „Митници“
ще предприеме действия по подготовката за преминаване към единна сметка за
плащания на акцизни задължения;
 Наличие на практически затруднения при извършване на процедурата по
регистрация по чл. 57а, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 10 от ЗАДС и необходимост от ясно
определяне на лицето, което подлежи на регистрация за целите на акцизното
законодателство. При хармонизирането на акцизното законодателство с действащото
законодателство в областта на търговията с природен газ и либерализацията на
енергийния пазар, в сила от 1 януари 2017 г. е въведена възможност, лицата да
осъществяват дейност на територията на страната чрез клон в Република България или
чрез местно юридическо лице – акредитиран представител по смисъла на чл. 133 – 135
от Закона за данък върху добавената стойност. С оглед на това, е необходимо ясно да
се дефинира, че чуждестранното юридическо лице може да осъществява дейност по
чл. 57а, ал. 1, т. 2 от ЗАДС, съобразно предвидената нормативна рамка, като част от
която е чрез акредитиран представител, като за целите, следва да бъде регистриран
акредитираният представител, при спазване на разпоредбите на акцизното
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законодателство;
 Липса на правна рамка, която да създаде възможност за лицензираните
складодържатели, които нямат забавени плащания за акциз, но имат необходимост да
могат да получат от митническите органи разрешение да надвишат размера на
предоставеното обезпечение за данъчния склад;
 Практически затруднения и констатирана нужда от уеднаквяване на
терминологията свързана с определянето на компетентния орган по приходите
предвид компетентността на съответните служители, приложими в процедурите за
извършване на проверки и за производствата, по установяване, обезпечаване и
събиране на задължения за акциз се прилага Данъчно-осигурителният процесуален
кодекс (ДОПК). Необходимо е да се прецизира разпоредбата, доколкото в чл. 104, ал.
1 от ЗАДС е посочено, че митническите служители, определени със заповед на
директора на Агенция „Митници“, имат компетентност по смисъла на чл. 7 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на територията на страната, от което се
налага изводът, че след като законодателят е употребил израза „митнически
служители“, то за целите на ЗАДС „митнически органи“ трябва да се приема за
еквивалентно на „митнически служители“. При изпълнение на правомощията си,
митническите органи прилагат разпоредбите на ДОПК. Съгласно разпоредбите на чл.
7 и чл. 8 от ДОПК, актовете в производствата по него се издават от орган по
приходите или публичен изпълнител от компетентната териториална дирекция.
Функциите им, съгласно чл. 12 от ДОПК са строго разграничени и органите по
приходите не могат да упражняват правомощия на публичните изпълнители и
обратното. На органите по приходите са възложени производствата по установяване
на задълженията, докато на служителите в Агенция „Митници“, на които са вменени
задължение на публични изпълнители, е възложено да могат да налагат обезпечителни
мерки в производствата по обезпечаване на задълженията. Правата на компетентния
орган са регламентирани във всяко конкретно производство. Въпросът за определяне
на компетентния орган по приходите или публичен изпълнител е в правомощията на
директора на териториалната дирекция, като същият взема предвид компетентността
на съответните служители;

Липса на административно наказателни разпоредби, които да осигурят
задължение за спазване на акцизното законодателство и създаване на правна норма,
която да бъде прилагана при извършване на проверка на лица, получатели или
доставчици на освободени за потребление течни горива, за които представените
акцизни данъчни документи и/или фактури не удостоверяват еднозначно, че са
относими към акцизните стоки, респ. че техния акциз е бил начислен или заплатен. С
последните изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за
акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 53 от 2020 г.) отпадна изискването за
попълване на Приложение № 14б на хартиен носител за удостоверяване на точния
адрес на мястото на разтоварване на моторните горива. Предвид на това е необходимо
да се регламентира ред за удостоверяване на мястото на доставка и произхода на
горивата, като се обвърже регистрирания електронен данъчен документ с
последващите доставки на течните горива, което да гарантира в оптимална степен
удостоверяването на начисления/заплатения акциз.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
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Въвеждане на чл. 2 от Директива 2017/2455, с който се изменят чл. 14, 14а,
31, 32, 33, 36б, 136б, 169, 205, 219а, 220 от Директива 2006/112/ЕО и чл. 36б и 136а
от Директива 2019/1995 - данъчно третиране на данъчно задължени лица улесняващи
чрез използването на електронен интерфейс, например пазар, платформа, портал или
др. подобни средства, дистанционните продажби на стоки внасяни от трети страни и
територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 евро.
Голяма част от дистанционните продажби на стоки, които се доставят както от
една държава членка до друга, така и от трети територии или трети държави до
Общността, се улеснява чрез използването на електронен интерфейс като пазар,
платформа, портал или други подобни средства, като често се осигурява складов
режим. Въпреки че държавите членки могат да предвидят лице, различно от лицето —
платец на ДДС да е солидарно отговорно за плащането на ДДС в тези случаи, това се
оказва недостатъчно, за да се гарантира ефективното и ефикасно събиране на ДДС.
За постигането на тази цел и за намаляване на административната тежест за
лицата и разходите за данъчните администрации следва да се въведат специални
разпоредби, съгласно които за целите на ДДС ще се счита, че самите предприятия,
опериращи онлайн с електронни интерфейси, са получили и доставили стоките („лице,
считано за доставчик“).
Въвеждане на чл. 2 от Директива 2017/2455, с който се изменят чл. от
358а до чл. 369 от Директива 2006/112/ЕО – доставки на услуги, различни от
далекосъобщителните услуги, услугите по разпространение на радио и телевизия или
услугите, извършвани по електронен път, от данъчно задължени лица, които не са
установени в Европейският съюз на данъчно незадължени лица
За да не се налага данъчно задължените лица, предоставящи на данъчно
незадължени лица услуги, различни от далекосъобщителни услуги, услуги по
разпространение на радио и телевизия или услуги, извършвани по електронен път, да
бъдат идентифицирани за целите на ДДС във всяка държава членка, в която тези
услуги подлежат на облагане с ДДС, следва да се предостави законодателна
възможност на тези доставчици да декларират и плащат ДДС само в една държава
членка чрез „обслужването на едно гише“ при условията на режим извън Съюза.
Въвеждане на чл. 2 от Директива 2017/2455, с който се изменят чл. 14, 14а и
членове от 369а до чл. 369к от Директива 2006/112/ЕО и чл. 369а, 369б, 369д, 369е,
369ж от Директива 2019/1995 – доставки на услуги, различни от далекосъобщителни
услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или услуги, извършвани по
електронен път, от данъчно задължени лица установени в Европейският съюз на
данъчно незадължени лица, вътреобщностни дистанционните продажби на стоки и
дистанционните продажби на стоки, вносът на които се улеснява чрез използването на
електронен интерфейс като пазар, платформа, портал или други подобни средства
Развитието на трансграничната електронна търговия между предприятията и
потребители налага обхватът на специалния режим за далекосъобщителни услуги,
услуги по разпространение на радио и телевизия или услуги, извършвани по
електронен път, предоставени от данъчно задължени лица, установени в ЕС, но не в
държавата членка по потребление, да се разшири, така че да включва и
вътреобщностните дистанционни продажби на стоки. Обхватът на системата за
съкратено обслужване на едно гише, който към момента позволява на доставчиците на
електронни услуги, да се регистрират за целите на ДДС в една държава членка и да
отчитат ДДС, дължим в други държави членки, следва да бъде разширен, така че да
обхване и доставките на други услуги и на вътреобщностни дистанционни продажби
на стоки на крайни потребители, чрез „обслужване на едно гише“ при условията на
режим в Съюза.
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Въвеждане на чл. 2 от Директива 2017/2455, с който се изменят членове от
369л до 369х от Директива 2006/112/ЕО – специален режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни и територии
От 1 юли 2021 г. всички стоки, влизащи в ЕС, ще подлежат на облагане с ДДС,
независимо от тяхната стойност. В тази връзка в ЗДДС следва да се въведе специален
режим за дистанционни продажби на стоки, внесени от трети държави или трети
територии, като се създаде възможност за данъчно задължените лица да прилагат
режима при внос чрез обслужване на едно гише. Обхватът на специалния режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави,
следва да бъде ограничен до продажби на стоки със собствена стойност,
ненадвишаваща 150 EUR, изпращани пряко от трета територия или трета държава на
клиент в Общността, като над този праг се изисква пълна митническа декларация за
митнически цели при внос. Стоките, които се облагат с акциз, следва да бъдат
изключени от неговия обхват, тъй като акцизът е част от данъчната основа за
начисляване на ДДС при внос. За дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети
територии или трети държави, за които ДДС е деклариран по този специален режим,
данъчното събитие настъпва и ДДС става изискуем към момента на доставката.
Стоките ще се считат за доставени в момента, в който е било прието плащането.
Държавата членка по идентификация следва да определи на данъчно задълженото
лице, ползващо този специален режим, индивидуален идентификационен номер по
ДДС за прилагането на специалния режим, а когато е определен посредник
индивидуален идентификационен номер да се издава на това лице Ако лицето
посредникът е посредник на няколко данъчно задължени лица на посредника следва
да се регламентира, че издаденият индивидуален идентификационен номер по ДДС ще
се прилага на този специален режим по отношение на всяко данъчно задължено лице,
което го е посочило за свой представител. Освен това следва да се предвиди норма, че
индивидуалният идентификационният номер по ДДС, определен за този режим ще се
използва единствено за целите на този специален режим. Данъчно задълженото лице,
ползващо този специален режим ще води регистър за сделките, обхванати от
специалния режим. В тази връзка е необходимо предвиждане на правила в закона
относно воденето на регистрите. Посредникът следва да съхранява регистри за всяко
от данъчно задължените лица, които представлява. Тези регистри трябва да са
достатъчно подробни, за да могат данъчните органи на държавата членка по
потребление да проверят точността на справка-декларацията за ДДС.
Въвеждане на чл. 2 от Директива 2017/2455, с който се изменят членове от
369ш до 369щв от Директива 2006/112/ЕО и чл. 369щб от Директива 2019/1995 специален режим за деклариране и плащане на ДДС при внос
С цел да се избегне двойното данъчно облагане следва да бъде въведено
освобождаване от ДДС при внос на стоки, декларирани при условията на специален
режим за деклариране и плащане на ДДС при внос. Когато за вноса на стоките,
различни от акцизни продукти, под формата на пратки със собствена стойност,
ненадвишаваща 150 EUR, не се използва специалният режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни и територии, държавата членка на вноса
следва да позволява на лицето, което представя стоките пред митниците от името на
лицето, за което са предназначени стоките на територията на Общността, да използва
специален режим за декларирането и плащането на ДДС при внос на стоки, чието
изпращане или превозване завършва в тази държава членка. В тази връзка в ЗДДС
следва да се предвиди събираният по този специален режим ДДС да бъде отчетен по
електронен път в месечна декларация, в която ще се посочва общата сума на ДДС,
събран през съответния календарен месец. Посоченият в месечната декларация ДДС
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трябва да бъде заплатен до края на месеца след вноса. Лицата, които ще се ползват от
този специален режим, също следва да водят регистър за сделките, обхванати от този
специален режим, за което също следва да се предвидят изрични разпоредби. Този
регистър трябва да е достатъчно подробен, за да могат данъчните или митническите
органи на държавата членка на вноса да проверят дали ДДС е правилно деклариран и
при поискване данните от него трябва да бъдат предоставени по електронен път на
държавата членка на вноса.
Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
Необходима е промяна на разпоредбата на чл. 22 от ЗАДС свързана с
прилагането на условията за възстановяване на платения акциз за етилов алкохол
вложен в производството на лекарствени продукти по смисъла на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по
смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Към момента все още
съществува разнопосочна съдебна практика на национално ниво, която не е в
съответствие с практиката на Съда на ЕС, постановена с Решение № С-306/2014 г. на
Съда.
Налага се изменение и в разпоредбата на чл. 24б, ал. 2 от ЗАДС с оглед
необходимостта, ясно да се уреди, че в хода на процедурата по издаване на
удостоверение за освободен от акциз краен потребител, компетентните
административни органи, имат задължение да вземат проби за лабораторен анализ,
което могат да го сторят на всеки етап от производствения процес и проверяваното
лице следва да оказва съдействие за вземането им.
В действащите разпоредби липсва нормативно основание за определянето на
последния данъчен период, в случаите на издадено решение за прекратяване на
лиценз/регистрация, на което е спряно предварителното изпълнение и впоследствие е
влязло в сила след съдебно обжалване, поради което е предложена промяна в чл. 43,
ал. 5 от ЗАДС.
Наблюдават се затруднения при тълкуването закона относно определянето на
последния данъчен период, в случаите на издадено решение за прекратяване на
лиценз/регистрация, на което е спряно предварителното изпълнение и впоследствие е
влязло в сила след съдебно обжалване. Това налага да се прецизира разпоредбата на
чл. 43, ал. 5 от закона.
Във връзка с дейностите по подготовката на Агенция „Митници“ за
преминаване към единна сметка за плащания на акцизни задължения е необходимо
изменение и допълнение в разпоредбите на чл. 44 от ЗАДС.
Поради наличие на противоречиво тълкуване е налице необходимост от
конкретизиране на разпоредбата на чл. 57а, ал. 10 от ЗАДС за да се избегнат
затрудненията при извършването на регистрация по чл. 57а, ал. 1, т. 2, във връзка с ал.
10, предложение второ от ЗАДС и ясно регламентиране, че регистрацията се извършва
на местното юридическо лице - акредитиран представител по смисъла на ЗДДС.
Трябва да се уточни, че чуждестранното юридическо лице може да осъществява
дейност по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от ЗАДС чрез акредитиран представител, като за целите
на регистрацията по ЗАДС следва да бъде регистриран акредитираният представител,
при спазване на разпоредбите на акцизното законодателство.
Необходимо е да се въведе правна възможност в разпоредбите на чл. 79 от
ЗАДС спрямо лицензираните складодържатели, които нямат забавени плащани за
акциз да имат възможност да надвишат определеното и предоставено обезпечение, без
да са налице основания за ангажиране на административнонаказателна отговорност, да
им бъде издадено разрешение, като за целта внесат предварително съответната сума и
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която сума впоследствие да послужи за погасяване на задължението за акциз.
Наложително е прецизиране на разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ЗАДС, с цел да
бъде използвана еднаква терминология и избягване на затруднения при прилагането й.
В чл. 104, ал. 1, в последното изречение е посочено, че митническите служители,
определени със заповед на директора на Агенция „Митници“, имат компетентност по
смисъла на чл. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на
територията на страната, от което следва изводът, че след като законодателят е
употребил израза „митнически служители“, то за целите на ЗАДС „митнически
органи“ трябва да се приема за еквивалентно на „митнически служители“. При
изпълнение на своите правомощия митническите органи прилагат и разпоредбите на
ДОПК. Съгласно разпоредбите на чл. 7 и чл. 8 от ДОПК актовете в производствата по
него се издават от орган по приходите или публичен изпълнител от компетентната
териториална дирекция. Функциите им, съгласно чл. 12 от ДОПК, са строго
разграничени и органите по приходите не могат да упражняват правомощия на
публичните изпълнители и обратното. На органите по приходите са възложени
производствата по установяване на задълженията, докато на служителите в Агенция
„Митници“, на които са вменени задължение на публични изпълнители, е възложено
да могат да налагат обезпечителни мерки в производствата по обезпечаване на
задълженията. Правата на компетентния орган са регламентирани във всяко конкретно
производство. Въпросът за определяне на компетентния орган по приходите или
публичен изпълнител е в правомощията на директора на териториалната дирекция,
като същият взема предвид компетентността на съответните служители.
Необходимо е да се предвидят промени в административно наказателните
разпоредби свързани с документалната обоснованост при движението на освободени
за потребление акцизни стоки от данъчен склад или от обекти, регистрирани по чл. 56,
ал. 1, или от обект на лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от закона. Необходима е правна
регулация, която да послужи за основание при извършване на проверките на лица,
получатели или доставчици на освободени за потребление течни горива, за които
представените акцизни данъчни документи и/или фактури не удостоверяват
еднозначно, че са относими към акцизните стоки, респ. че техния акциз е бил начислен
или заплатен. След въвеждането на промените, органите на НАП и митническите
органи ще имат възможност да проследяват движението на горивото от данъчния
склад до крайния потребител, съответно да удостоверяват произхода му и дали са
платени косвените данъци за него.
Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Изтичане на срока за прилагане на данъчното облекчение за извършване на
производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната в
случаите на минимална помощ по чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно
облагане на 31 декември 2020 г. С Регламент (ЕС) 2020/972 на Комисията от 2 юли
2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на удължаването
на срока на неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по
отношение на удължаването на срока на неговото действие и съответни промени е
удължен срокът на прилагане на Регламент (ЕС) № 1407/2013 до 31 декември 2023 г., с
което се предоставя възможност на държавите членки да удължат действието на
националните си мерки за минимална държавна помощ, съответно срокът на
действащото данъчно облекчение, представляващо минимална помощ по чл. 184 във
връзка с чл. 188 от ЗКПО. Удължаването на срока на действащото данъчно
облекчение, представляващо минимална помощ ще избегне прекъсването на
действието на мярката до приемането на ново законодателство на Европейския съюз в
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областта на минималните държавни помощи и съответно разработването на нова
национална мярка, в случай на необходимост. По този начин ще се осигури
предвидимост и правна сигурност за данъчно задължените лица, прилагащи мярката.
По отношение на действащия режим на авансово облагане на данъчно
задължените лица с корпоративен данък е налице концентрация на значителни
данъчни приходи от авансови вноски в средата на последния месец от годината, което
поражда затруднение при осигуряването на възможност на разпоредителите с бюджет
да извършат присъщите си разходи в подходящия кратък срок за уреждане на
бюджетните взаимоотношения.
Във връзка със създаването на пазар на растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от
Закона за пазарите на финансови инструменти, възниква разлика в данъчното
третиране на доходи от разпореждане с финансови инструменти и на доходи от лихви
от облигации и други дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар и същите,
търгувани на пазар за растеж.
Предвид гореописаното, налице е необходимост от удължаване на срока на
действие на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ по ЗКПО,
промяна в срока за деклариране на дължимите авансови вноски за корпоративен данък
за съответната година, както и уеднаквяване на данъчното третиране на едни и същи
доходи от финансови инструменти, от които произлизат в зависимост от това дали се
търгуват на регулиран пазар или пазар за растеж.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Необходима е промяна в чл. 9, ал. 2 и 3 от ЗДДФЛ, която да синхронизира
разпоредбите на ЗДДФЛ с тези на Закона за защита на личните данни и успоредно с
това се създават прецизирани правила, касаещи задължението на физическите лица да
издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от
наем. Към настоящия момент тези лица са задължени да издават първичен счетоводен
документ, когато платецът не издава сметка за изплатени суми, независимо дали
плащането е в брой или по банков път. Законът изисква в документа да се съдържат и
данни за платеца на дохода, включително когато той е физическо лице, а това не
съответства на действащите изисквания за защита на личните данни. С предложението
това се отстранява, като успоредно с това ще отпадне необходимостта от издаването
на документ, когато плащането е направено по банков път.
Във връзка със създаването на пазар на растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от
Закона за пазарите на финансови инструменти, възниква разлика в данъчното
третиране на доходи от разпореждане с финансови инструменти и на доходи от лихви
от облигации и други дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар и същите,
търгувани на пазар за растеж. Предвид това, е необходимо да се направи
законодателно изменение, с което да се постигне еднакво данъчно третиране на
доходите от облигации и финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар и на
пазар за растеж.
Констатирано е, че в текста на разпоредбата на чл. 73, ал. 3 се използва
терминът „начисляване“ свързан с понятието „скрито разпределение на печалбата“. С
цел избягване на неточности се синхронизират текстовете в закона, в които вече не се
използва терминът „начисляване“ когато се отнася до понятието „скрито
разпределение на печалбата“.
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Във връзка с предвиденото в ЗМДТ изискване, за целите на данъка върху
недвижимите имоти, завършването на сграда или части от нея да се установява освен с
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удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по
реда на Закона за устройство на територията и с представянето на удостоверение по
чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е установена промяна
в разпоредбата на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.).
Съгласно промяната, отпада изискването при въвеждане на строежите в експлоатация
собственикът, съответно възложителят, да представя издадено от Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (АГКК) удостоверение, че данните подлежащи на
отразяване, са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Вместо това
АГКК предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите,
които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка
относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри. В тази връзка
за удостоверяване завършването на сграда или част от нея е достатъчно
удостоверението за въвеждане в експлоатация или разрешението за ползване, тъй като
преди неговото издаване органите, които въвеждат строежа в експлоатация са длъжни
да извършат служебна проверка в информационната система на АГКК.
Също така е констатирано използването на понятието „данъчна служба“, което
не съществува в общинската структура. Структурата в различните общини е различна,
но има звено за местни приходи, в което постъпват приходи не само от данъци, но и от
такси и цени на услуги. Промяната е свързана с уеднаквяване на ползваните понятия в
закона и необходимостта от еднозначно определяне на структурното звено в
общинската администрация, в което компетентните органи или лица предоставят
изискваните по закон документи.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Националното данъчно законодателство не съдържа правилата, предвидени с
Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995. Предвид това, необходимо е да се
въведат в националното данъчно законодателство разпоредби:
- относно данъчното третиране на данъчно задължени лица улесняващи чрез
използването на електронен интерфейс, например пазар, платформа, портал или др.
подобни средства, дистанционните продажби на стоки внасяни от трети страни и
територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 евро;
- относно разширяване съществуващият Режим извън Съюза с доставки на
услуги, различни от далекосъобщителните услуги, услугите по разпространение на
радио и телевизия или услугите, извършвани по електронен път, от данъчно
задължени лица не установени в Европейският съюз на данъчно незадължени лица;
- относно разширяване съществуващият Режим в Съюза с доставки на услуги,
различни от далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и
телевизия или услуги, извършвани по електронен път, от данъчно задължени лица
установени в Европейският съюз на данъчно незадължени лица, с вътреобщностни
дистанционните продажби на стоки и с дистанционните продажби на стоки, вносът на
които се улеснява чрез използването на електронен интерфейс като пазар, платформа,
портал или други подобни средства (Режим в Съюза);
- относно създаване на специален режим за дистанционни продажби на стоки,
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внасяни от трети страни и територии;
- относно създаване на специален режим за деклариране и плащане на ДДС при
внос.
Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
 Въпреки решението на СЕС в съдебната практика на национално ниво се
приема, че използвания етилов алкохол за дезинфекция и/или почистване, неразделна
част от производствения процес на лекарствени продукти, следва да се възстановява
на основание чл. 22, ал. 4, т. 4 от ЗАДС, вместо по реда на чл. 22, ал. 3, т. 2 от закона;
 В
действащото
законодателство
не
съществува
задължение
за
административните органи да вземат проби за лабораторен анализ в процедурата по
издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител;
 В действащите разпоредби не е ясно определено кога се счита за последен
данъчния период, в случаите на издадено решение за прекратяване на
лиценз/регистрация, на което е спряно предварителното изпълнение и впоследствие е
влязло в сила след съдебно обжалване;
 Във връзка с дейностите по подготовката на Агенция „Митници“ за
преминаване към единна сметка за плащания на акцизни задължения е необходимо да
се предвидят съответните нормативни промени в чл. 44 от ЗАДС;
 Съществува необходимост от конкретизиране на разпоредбата на чл. 57а, ал. 10
от ЗАДС, за да се избегнат затруднения при извършването на регистрация по чл. 57а,
ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 10 от закона;
 Липсва нормативна регламентация, въз основа на която лицензираните
складодържатели да могат да надвишат определеното им и предоставено обезпечение,
без да бъде ангажирана спрямо тях административнонаказателна отговорност, поради
което е предложена промяна в чл. 79 от ЗАДС;
 С цел избягване на затруднения при прилагането на чл. 104, ал. 1 от ЗАДС е
необходимо да се промени терминологията. В чл. 104, ал. 1, в последното изречение е
посочено, че митническите служители, определени със заповед на директора на
Агенция „Митници“, имат компетентност по смисъла на чл. 7 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на територията на страната, от което
следва изводът, че след като законодателят е употребил израза „митнически
служители“, то за целите на ЗАДС „митнически органи“ трябва да се приема за
еквивалентно на „митнически служители“. Въпросът за определяне на компетентния
орган по приходите или публичен изпълнител следва да бъде в правомощията на
директора на териториалната дирекция, като същият взема предвид компетентността
на съответните служители;
 Необходимо е да се предвидят промени в административно наказателните
разпоредби свързани с документалната обоснованост при движението на освободени
за потребление акцизни стоки от данъчен склад или от обекти, регистрирани по чл. 56,
ал. 1, или от обект на лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от закона.
Проблемите (затрудненията) не могат да се решат в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работата и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности.
Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Срокът на действие на данъчното облекчение, представляващо минимална
държавна помощ изтича на 31 декември 2020 г. На този етап не е разработено ново
законодателство на Европейския съюз във връзка с правилата за минималните
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държавно помощи през новия бюджетен период 2021 – 2027 г., поради което с
разпоредбата на чл. 1 от Регламент (ЕС) 2020/972 на Комисията от 2 юли 2020 г. за
изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на удължаването на срока на
неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на
удължаването на срока на неговото действие и съответни промени се удължава срокът
на прилагане на Регламент (ЕС) № 1407/2013 до 31 декември 2023 г. В тази връзка се
предоставя възможност на държавите членки за удължаване на националните мерки за
минимални помощи до 31 декември 2023 г., включително удължаване на действащото
данъчно облекчение, представляващо минимална помощ по чл. 184 във връзка с чл.
188 от ЗКПО до 31 декември 2023 г.
По отношение на действащия режим на авансово облагане на данъчно
задължените лица с корпоративен данък е налице концентрация на значителни
данъчни приходи от авансови вноски в средата на последния месец от годината, което
поражда затруднение при осигуряването на възможност на разпоредителите с бюджет
да извършат присъщите си разходи в подходящия кратък срок за уреждане на
бюджетните взаимоотношения. Възможност за преодоляване на проблема е
осигуряването на по-точна информация относно дължимите авансови вноски за м.
декември и за трето тримесечие, в срок, позволяващ планирането и осъществяването
на съответните разходи до края на финансовата година, поради което е предложението
за допълнение на чл. 88, ал. 1 от ЗКПО.
Действащите разпоредби на ЗКПО съдържат режим за облагане на доходите от
разпореждане с финансови инструменти и на доходите от лихви от облигации и други
дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар. В края на 2018 г. е дадена
възможност за създаване на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за
пазарите на финансови инструменти, за който спрямо финансовите инструменти,
които могат да бъдат търгувани на него, не се прилагат данъчните норми, относими
към третирането на лихвите и доходите от финансови инструменти, търгувани на
регулиран пазар. Предвид това, за период от пет години се изравнява данъчното
третиране на доходите от лихви по облигации и други дългови ценни книжа и
финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар, с тези, търгувани на пазар за
растеж.
Проблемите (затрудненията) не могат да се решат в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работата и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
По сега действащата разпоредба на чл. 9, ал. 2 и 3 от ЗДДФЛ физическите лица
са задължени да издават документи, когато извършват стопанска дейност или
получават доходи от наем. Законът изисква в документа да се съдържат и данни за
платеца на дохода, включително когато той е физическо лице, а това не съответства
на действащите изисквания за защита на личните данни. Този проблем се отстранява,
като успоредно с това отпада и необходимостта от издаването на документ, когато
плащането е направено по банков път. Изискването за издаване на първичен
счетоводен документ с данни за платеца на дохода се запазва само за случаите, когато
платецът на доходите от друга стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо
се лице, което води счетоводна отчетност и не издава сметка за изплатени суми.
Действащите разпоредби на ЗДДФЛ съдържат режим за облагане на доходите
от разпореждане с финансови инструменти и на доходите от лихви от облигации и
други дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар. В края на 2018 г. е дадена
възможност за създаване на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за
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пазарите на финансови инструменти, за който спрямо финансовите инструменти,
които могат да бъдат търгувани на него, не се прилагат данъчните норми, относими
към третирането на лихвите и доходите от финансови инструменти, търгувани на
регулиран пазар. Предвид това, за период от пет години се изравнява данъчното
третиране на доходите на физическите лица от лихви по облигации и други дългови
ценни книжа и финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар, с тези,
търгувани на пазар за растеж.
Необходимо е синхронизиране на текста в чл. 73, ал. 3 с други разпоредби от
закона, в които вече не се използва терминът „начисляване“, както и с дефиницията на
понятието „скрито разпределение на печалбата“, с цел избягването на неточности при
предоставянето на информацията за тези доходи.
Описаните проблеми могат да бъдат разрешени единствено чрез извършване на
законодателни промени. Не е възможно цитираните проблеми да бъдат решени в
рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа
или чрез въвеждане на нови технологични възможности.
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Задължението в ЗМДТ за представяне на удостоверение за завършването на
сграда или част от нея не съответства на промяната в Закона за кадастъра и имотния
регистър, съгласно която е предоставен достъп до информационната система на
кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на
служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните
регистри. В тази връзка за удостоверяване завършването на сграда или част от нея е
достатъчно удостоверението за въвеждане в експлоатация или разрешението за
ползване, тъй като преди неговото издаване органите, които въвеждат строежа в
експлоатация са длъжни да извършат служебна проверка в информационната система
на АГКК. Посочените проблемите не могат да се решат в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работата и/или чрез въвеждане на
нови технологични възможности.
Другата предложена промяна, свързана със замяна на понятието „данъчната
служба“ със „звеното за местни приходи в“, също не може да се реши чрез промяна на
организацията на работа. С тази промяна се постига точност и яснота, тъй като
използваното понятие ще стане по-прецизно. Това е така доколкото от една страна
структурата в различните общини може да е различна, както и освен данъци, в тези
звена се администрират и такси и цени на услуги.
2. Цели:
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Въвеждане на разпоредби в ЗДДС с оглед хармонизиране на българското данъчно
законодателство с изискванията на:

Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за
изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на
някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при
доставките на услуги - държавите членки следва да въведат в сила законовите,
подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с
член 2 от тази директива най-късно до 31 декември 2020 г.;


Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за
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изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до
дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки - държавите
членки следва да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните
разпоредби, необходими за да се съобразят с член 1 от тази директива най-късно до 31
декември 2020 г.;

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2459 на Съвета от 5 декември 2017 г.
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 за установяване на мерки
за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху
добавената стойност - държавите членки следва да въведат в сила законовите,
подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с
член 1, предвид прилагането на члена от 1 юли 2021 г;

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2454 на Съвета от 5 декември 2017 г.
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 904/2010 относно
административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху
добавената стойност - държавите членки следва да въведат в сила законовите,
подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с
член 1, предвид прилагането на члена от 1 юли 2021 г.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 на Съвета от 21 ноември 2019
година за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 по отношение на доставките на
стоки или услуги, предоставяни за улеснение чрез електронен интерфейс, и
специалните режими за данъчнозадължени лица, предоставящи услуги на данъчно
незадължени лица, извършващи дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни
доставки на стоки
С измененията се цели да бъдат внесени подобрения и опростяване на някои
правила в действащата система на ДДС, в контекста на при доставките на услуги и
дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.
Измененията на чл. 118 целят облекчаване на бизнеса при прилагането на
законовите и подзаконови изисквания за отчитане на продажбите в търговските
обекти чрез намаляване на административната тежест, свързана с изпълнението на
изискванията за работа на СУПТО.
Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
С цел да бъде ясно регламентирано разпоредбите на чл. 24б, ал. 2 от ЗАДС, че в
хода на процедурата на издаване на удостоверение за освободен от акциз краен
потребител компетентните административни органи, имат задължение да вземат проби
за лабораторен анализ, което могат да го сторят на всеки етап от производствения
процес и проверяваното лице следва да оказва съдействие за вземането им.
С промяна в чл. 43, ал. 5 ще се избегнат затруднения затрудненията при
определянето на последния данъчен период, в случаите на издадено решение за
прекратяване на лиценз/регистрация, на което е спряно предварителното изпълнение и
впоследствие е влязло в сила след съдебно обжалване.
С цел синхронизиране на нормативните разпоредби, ще се промени чл. 44 от
ЗАДС, което е свързано с дейностите по подготовката на Агенция „Митници“ за
преминаване към единна сметка за плащания на акцизни задължения. За целта е
необходимо да се създаде правна възможност, икономическите оператори да
използват една банкова сметка за погасяване на задълженията за акциз.
С цел избягване на затруднения при извършването на регистрацията по чл. 57а,
ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 10 от закона ще се предложи промяна в чл. 57а от ЗАДС
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като по този начин еднозначно се регламентира, че регистрацията ще се извършва на
местно юридическо лице - акредитиран представител по смисъла на чл. 133-135 от
ЗДДС.
Създаването на правна рамка в разпоредбите на чл. 79 от ЗАДС ще доведе до
намаляване на административната тежест спрямо лицензирани складодържатели,
които нямат забавени плащания за акциз, но в извънредни случаи за тях възниква
необходимост да надвишат предоставеното обезпечение, до не повече от два пъти за
12 последователни данъчни периода.
С цел да бъде използвана еднаква терминология и избягване на затруднения
при прилагането на чл. 104, ал. 1 от ЗАДС е предложено прецизиране на разпоредбата,
което ще доведе до по-коректно упражняване на правомощията от компетентния орган
в производствата по обезпечаване на публичните вземания.
С цел да се създаде нормативна уредба свързана с изисквания за документална
обоснованост при движението на освободени за потребление акцизни стоки от
данъчен склад или от обекти, регистрирани по чл. 56, ал. 1, или от обект на лица по чл.
57а, ал. 1, т. 1 от закона ще бъдат предвидени промени в административно
наказателните разпоредби. Тези промени ще създадат възможност органите на НАП и
митническите органи да проследяват движението на горивото от данъчния склад до
крайния потребител, съответно да удостоверяват произхода му и дали са платени
косвените данъци за него.
Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Целта на удължаването на срока на действие на данъчното облекчение,
представляващо минимална помощ е да се избегне прекъсването на действието на
мярката до приемането на ново законодателство на Европейския съюз в областта на
минималните помощи и съответно разработването на нова национална мярка, в случай
на необходимост. По този начин ще се осигури предвидимост и правна сигурност за
данъчно задължените лица, прилагащи мярката.
Целта на промяната в срока за деклариране на промените в авансовите вноски
за корпоративен данък е осигуряването на навременна информация за постъпленията в
държавния бюджет за месец декември, което да позволи по-прецизното планиране и
осъществяване на разходите от бюджетните разпоредители в края на финансовата
година.
Целта на промяната, с която към разпоредбите за данъчното третиране на
лихви от облигации и други дългови ценни книжа и на доходите от разпореждане с
финансови инструменти, които са търгувани на регулиран пазар, се добавят и тези,
които се търгуват на пазар за растеж, е да се изравни данъчното третиране за период
от пет години на едни и същи доходи, независимо дали се търгуват на регулиран пазар
или на пазар за растеж.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Измененията и допълненията в текстовете на ЗДДФЛ следва да постигнат
следните цели:
 синхронизация на разпоредбите на ЗДДФЛ с тези на Закона за защита на
личните данни;
 създаване на по-ясни правила, касаещи задължението на физическите
лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават
доходи от наем;
 по отношение на промяната, с която към разпоредбите за данъчното
третиране на лихви от облигации и други дългови ценни книжа и на доходите от
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разпореждане с финансови инструменти, които са търгувани на регулиран пазар, се
добавят и тези, които се търгуват на пазар за растеж, целта е да се изравни данъчното
третиране за период от пет години на едни и същи доходи, независимо дали се
търгуват на регулиран пазар или на пазар за растеж.
 синхронизиране и прецизиране на различни разпоредби от закона, с цел
избягване на неточности при предоставянето на информацията за определени доходи;
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
Прецизиране на нормативни разпоредби, както и изменение в разпоредба от
ЗМДТ вследствие на промяна в норма от Закона за кадастъра и имотния регистър.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите
на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
 Данъчно задължени по ЗДДС лица, които извършват доставки на стоки,
дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки ( по отношение
на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на
Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения,
свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и
Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на
Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до
дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки).
 По отношение промените в чл. 118 от ЗДДС заинтересовани са:
- лицата, използващи софтуер за управление на търговската си дейност, които
са привели дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 по отношение
на СУПТО, като към настоящият момент 4 142 лица са подали информация, че
използват СУПТО в 8 486 търговски обекта.
В тази връзка следва да се посочи, че всеки ползвател на СУПТО е направил
разходи, размерът на които е в пряка зависимост от спецификата и обема на
дейността, както и от сложността и функционалните характеристики на софтуера.
Поради тази причина оценка на въздействието в абсолютна стойност не може да бъде
направена.
- лицата, използващи софтуер за управление на търговската си дейност, които
са привели или са в процес на привеждане на дейността си в съответствие с
изискванията на Наредба Н-18 по отношение на СУПТО, като към момента са
регистрирани 32 812 броя фискални принтери, които отговарят на изискванията на
Наредба Н-18. С оглед факта, че фискалните принтери работят под управление на
софтуер е вероятно голяма част от тези лица да са стартирали процеса по привеждане
на дейността си в съответствие с изискванията на наредбата и по отношение на
СУПТО. Размерът на направените от тях разходи отново би бил строго индивидуален
и би зависил отново от спецификата и обема на дейността, както и от сложността и
функционалните характеристики на софтуера.
- производителите и разпространителите на софтуер, отговарящ на
изискванията на Наредба Н-18 по отношение на СУПТО, а именно 476 производители
и 35 разпространители, с регистрирани до момента 974 СУПТО, отговарящи на
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изискванията на наредбата, като е възможно и към настоящия момент да продължава
работата по разработване на нови версии на СУПТО или на други софтуери за
привеждането им в съответствие с изискванията към СУПТО. Следва да се има
предвид,
че
направените
инвестиции
и
разходи
от
страна
на
производителите/разпространителите на СУПТО са строго индивидуални и са в
зависимост от сложността на софтуера, използваните технологии и други.
 Данъчно задължените по ЗАДС лица, включително тези, който са:
- получили лиценз за управление на данъчен склад;
- регистрирани за целите на закона;
 Данъчно задължените лица, подлежащи на облагане с корпоративен данък;
 Данъчно задължените лица по ЗДДФЛ, които извършват стопанска дейност
по чл. 29 от ЗДДФЛ или получават доходи от наем и друго възмездно предоставяне за
ползване на права или имущество и към настоящия момент са задължени да издават
първичен счетоводен документ, на основание чл. 9, ал. 2 и 3 от ЗДДФЛ, както и
предприятията, които са извършили скрито разпределение на печалбата и следва да
предоставят информация за този вид доходи, на основание чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ;
 Данъчно задължените лица по ЗМДТ;
 Агенция „Митници“;
 Националната агенция за приходите;
 Общините;
 Бюджетните организации.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие:
При този нормативен акт са разгледани следните два варианта на действие:
Вариант за действие 0 „Без действие“
ЗДДС
В случай че не бъде приет проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) националното законодателство ще
е в противоречие с правото на Европейския съюз, което може да доведе до откриване
на процедура по нарушение от страна на Комисията към Република България , а по
отношение на промените в чл. 118 ще се създаде допълнителна административна и
финансова тежест за задължените лица.
Приемането на промените в чл. 118 ще позволи да се преодолеят възникналите
в процеса на въвеждане на изискванията към СУПТО практически проблеми и ще
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отстрани основанията за бъдещи противоречиви тълкувания на закона в тази му част.
ЗАДС
В случай, че не бъдат приети предложенията за промени в Закона за акцизите и
данъчните складове (ЗАДС) се очакват неприятни последствия за икономическите
оператори:
 Ще има противоречива съдебна практика при прилагането на режима по
възстановяване на платен акциз за етилов алкохол вложен в производството на
лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за
ветеринарномедицинската дейност;
 Ще продължат затрудненията при определянето на последния данъчен период,
в случаите на издадено решение за прекратяване на лиценз/регистрация, на което е
спряно предварителното изпълнение и впоследствие е влязло в сила след съдебно
обжалване;
 Няма да бъдат извършени дейностите по подготовката на Агенция „Митници“
за преминаване към единна сметка за плащания на акцизни задължения;
 Няма да бъде намалена административната тежест спрямо лицензиран
складодържател, тъй като за да могат да освободят за потребление стоки надвишаващи
определеното и предоставено обезпечение, без да се ангажира спрямо тях
административнонаказателна отговорност, ще е необходимо да привеждат
обезпечението си в съответствие с разпоредбите на чл. 77 и сл. от ЗАДС, включително
и преминаване през процедура по издаване на решение за определяне на нов размер на
обезпечението и представянето на такова, което има финансови последствия за лицата;
 Няма да бъде прецизирана на разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ЗАДС относно
използване на еднаква терминология, което ще продължи да създава затруднения в
практиката.
ЗКПО
В случай че не бъдат приети предложенията за промени в областта на ЗКПО:
 няма да се удължи срокът за прилагате на данъчно облекчение, представляващо
минимална помощ и ще се прекъсне действието на мярката до приемането на новото
законодателство на Европейския съюз в областта на минималните държавни помощи и
съответно разработването на нова национална мярка. Това ще доведе до правна
несигурност и липсата на стабилност за лицата;
 няма да се отстрани проблемът с планирането на постъпленията от
корпоративен данък през последния месец от годината, съответно с осъществяването
на разходите от разпоредителите с бюджет в краткия срок до края на финансовата
година;
 няма да се отстрани разликата в данъчното третиране на доходите от лихви от
облигации и други дългови ценни книжа и от разпореждане с финансови инструменти,
търгувани на регулиран пазар и същите, търгувани на пазар за растеж.
ЗДДФЛ
В случай че не бъдат приети предложенията за промени в областта на ЗДДФЛ
ще продължат да действат нормите, които не са в съответствие със Закона за защита
на личните данни и няма да бъдат създадени по-ясни правила, касаещи задължението
на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или
получават доходи от наем. Няма да се отстрани разликата в данъчното третиране на
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доходите от лихви от облигации и други дългови ценни книжа и от разпореждане с
финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар и същите, търгувани на пазар
за растеж.
ЗМДТ
В случай че не бъдат приети предложенията за промени в областта на ЗМДТ
няма да бъдат постигнати набелязаните цели за прецизиране на разпоредби в закона и
за съответствие на закона с промените в Закона за кадастъра и имотния регистър.
Вариант за действие 1 – Приемане на проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за данъка върху добавената стойност.
ЗДДС
С приемането на проекта на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС ще се
изпълни задължението за въвеждане в националното данъчно законодателство
разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за
изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на
някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при
доставките на услуги и Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019
година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите,
отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на
стоки. По конкретно лицата прилагащи режим в Съюза, които не са установени на
територията на Европейския съюз, освен доставките на далекосъобщителни услуги,
услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен
път, по които получатели са данъчно незадължени лица установени са и имат
постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка, ще
могат да декларират през режима и други доставки на услуги. Това разширяване на
обхвата на услугите ще е приложим и по отношение на лицата, които прилагат и
Режим в Съюза. Променения режим на дистанционните доставки на стоки се отнася,
както за дистанционни доставки на стоки внасяни от трети страни и територии в малки
пратки под 150 евро, така и за вътреобщностните дистанционни продажби на стоки.
Режим в Съюза ще е приложим и за вътреобщностни дистанционни продажби на
стоки, а за дистанционни доставки на стоки внасяни от трети страни и територии в
малки пратки под 150 евро ще има нов специален режим. Новият режим ще позволи на
лицата избрали да го прилагат да внасят данъка с подаване на декларация по закона.
Лицата които не изберат да прилага новия режим ще внасят данъка при вноса на
стоките. При определени условия ще се счита, че когато електронен интерфейс
улеснява дистанционните продажби на стоки, то той е получател и доставчик и тези
стоки и като такъв за него ще възникнат съответни задължения във връзка с данък
върху добавената стойност.
ЗАДС
Ще бъдат отстранени затрудненията при определянето на последния данъчен
период, в случаите на издадено решение за прекратяване на лиценз/регистрация, на
което е спряно предварителното изпълнение и впоследствие е влязло в сила след
съдебно обжалване.
Ще бъде налице нормативно основание за подготовка на системите на Агенция
„Митници“ за преминаване към единна сметка за плащане на акцизни задължения.
Ще

бъде

намалена

административната

тежест

спрямо

лицензираните
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складодържатели, тъй като ще могат да освобождават за потребление стоки
надвишаващи определеното и предоставено обезпечение, без да се налага спрямо тях
административнонаказателна отговорност, няма да е необходимо да привеждат
обезпечението си в съответствие с разпоредбите на чл. 77 и сл. от ЗАДС, включително
и преминаване през процедура за издаване на решение за нов размер на обезпечение и
представянето на такова.
Ще бъде прецизирана на разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ЗАДС относно
използване на еднаква терминология и ще доведе до избягване на затруднения при
прилагането й.
Ще се създадат необходимите административно наказателните разпоредби
свързани с документалната обоснованост при движението на освободени за
потребление акцизни стоки от данъчен склад или от обекти, регистрирани по чл. 56,
ал. 1, или от обект на лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от закона. Промяната ще осигури
възможност митническите и данъчните органи да проследяват движението на горивата
от данъчния склад до крайния потребител.
ЗКПО
 С приемането на предложението за удължаване срока на действие на данъчното
облекчение по чл. 184 в случаите на минимална помощ по чл. 188 от ЗКПО до 31
декември 2023 г. ще се избегне прекъсването на действащата мярка до приемането на
ново законодателство на Европейския съюз в областта на минималните държавни
помощи и съответно разработването на нова национална мярка. По този начин ще се
осигури предвидимост, правна сигурност и стабилност за данъчно задължените лица,
прилагащи мярката.
 С приемането на предложението за промяна в срока за деклариране на
дължимите за годината авансови вноски за корпоративен данък до 25 ноември на
съответната година ще осигури навременна информация за постъпленията в
държавния бюджет за месец декември, което ще позволи по-прецизното планиране и
осъществяване на разходите от разпоредителите с бюджет в края на финансовата
година.
 С приемането на предложението за добавяне на пазар за растеж към регулиран
пазар навсякъде в закона за период от пет години ще се отстрани разликата в
данъчното третиране на доходите от лихви от облигации и други дългови ценни книжа
и от разпореждане с финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар и същите,
търгувани на пазар за растеж.
ЗДДФЛ
Ако бъде прието предложението за отпадане на задължението за вписване на
данни за платеца на дохода в издавания документ на основание чл. 9, ал. 2 и 3 от
ЗДДФЛ от всички лица, които извършват стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ или
получават доходи от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или
имущество ще се постигне синхронизация на разпоредбите на Закона с тези на Закона
за защита на личните данни и ще се създадат по-ясни правила, касаещи задължението
на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или
получават доходи от наем.
По отношение на предложението за добавяне на пазар за растеж към регулиран
пазар навсякъде в закона за период от пет години - ще се отстрани разликата в
данъчното третиране на доходите от лихви от облигации и други дългови ценни книжа
и от разпореждане с финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар и същите,
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търгувани на пазар за растеж.
Ще се синхронизират и прецизират различни разпоредби от закона, с цел
избягване на неточности при предоставянето на информацията за определени доходи.
ЗМДТ
С приемането на този вариант на действие ще се постигнат набелязаните цели
за прецизиране на разпоредбите в закона като еднозначно се определи структурното
звено в общинската администрация, в което компетентните органи или лица
предоставят изискваните по закон документи, както и съответствие на разпоредба в
ЗМДТ с приета промяна в Закона за кадастъра и имотния регистър.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.
5. Негативни въздействия:
При Вариант за Действие 0 „Без действие“
ЗДДС
В случай, че не се приеме законопроекта националното законодателство ще е в
противоречие с правото на Европейския съюз, което може да доведе до откриване на
процедура по нарушение от страна на Комисията към Република България. Следва да
се има предвид и че ако не се приемат промените в ЗДДС, предложени с проекта на
Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, данъчно задължените лица ще срещнат
затруднения при извършване на доставки на услуги, тъй като няма да могат да
прилагат режим в Съюза или режим извън Съюза ще трябва да се регистрират в
държавата членка където е мястото на изпълнение на доставката на услуга. Лицата,
извършващи дистанционни продажби на стоки, ще срещат трудности при отразяване
на тези доставки и определяне на държавата членка в която е дължим данъка. По
отношение на вноса на стоки няма да се дължи данък за малки пратки със стойност
под или равна на 10 евро. Лицата, улесняващи чрез използването на електронен
интерфейс, например пазар, платформа, портал или др. подобни средства,
дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни и територии под формата
на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 евро и вътреобщностните
дистанционни доставки на стоки няма да могат да прилагат режим в Съюза.
Неприемането на промените в чл. 118 ще има за последици затруднения и спънки
за стопанската дейност на засегнатите субекти.
ЗАДС
В случай, че не се приемат промените в ЗАДС, това ще доведе до:
 Затрудненията при определянето на последния данъчен период, в случаите на
издадено решение за прекратяване на лиценз/регистрация, на което е спряно
предварителното изпълнение и впоследствие е влязло в сила след съдебно обжалване.
 Липса на нормативно основание за подготовка на системите на Агенция
„Митници“ за преминаване към единна сметка за плащане на акцизни задължения.
 Ще продължи да съществува административната тежест спрямо лицензираните
складодържатели, тъй като ще могат да освобождават за потребление стоки
надвишаващи определеното и предоставено обезпечение, без да се налага спрямо тях
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административнонаказателна отговорност, няма да е необходимо да привеждат
обезпечението си в съответствие с разпоредбите на чл. 77 и сл. от ЗАДС, включително
и преминаване през процедура за издаване на решение за нов размер на обезпечение и
представянето на такова.
 Ще има затруднения при използване на терминологията в закона, което ще
доведе до затруднения при прилагането й.
 Няма да има възможност митническите и данъчните органи да проследяват
движението на горивата от данъчния склад до крайния потребител.
ЗКПО
В случай че не бъдат приети предложенията за промени в областта на ЗКПО:
 няма да се удължи срокът за прилагате на данъчно облекчение, представляващо
минимална помощ, с което ще се прекъсне действието на мярката до приемането на
новото законодателство на Европейския съюз в областта на минималните държавни
помощи и съответно разработването на нова национална мярка. Това ще се отрази
негативно на данъчно задължените лица за корпоративен данък, които се възползват
от данъчното облекчение, като доведе до правна несигурност и липсата на стабилност
за лицата;
 няма да се отстрани проблемът с планирането на постъпленията от
корпоративен данък през последния месец от годината, съответно с осъществяването
на разходите от бюджетните разпоредители в краткия срок до края на финансовата
година, което ще се отрази неблагоприятно на разпоредителите с бюджет;
 няма да се отстрани разликата в данъчното третиране на едни и същи видове
доходи в зависимост от вида на финансовия пазар, на който се търгуват облигациите и
финансовите инструменти, от които са тези доходи.
ЗДДФЛ
В случай че не бъдат приети предложенията за промени в областта на ЗДДФЛ
ще продължат да действат нормите, според които Законът не е в съответствие със
Закона за защита на личните данни и няма да бъдат създадени по-ясни правила,
касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват
стопанска дейност или получават доходи от наем. Няма да се отстрани разликата в
данъчното третиране на едни и същи видове доходи в зависимост от вида на
финансовия пазар, на който се търгуват облигациите и финансовите инструменти, от
които са тези доходи. Също така няма да бъдат синхронизирани и прецизирани някои
разпоредби от Закона като така няма да бъдат избегнати неточности при
предоставянето на информация за определени доходи.
ЗМДТ
В случай че не бъдат приети предложенията за промени в областта на ЗМДТ
няма да се реализират промените, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с
прилагането на ЗМДТ и за съответствие на закона с промените в Закона за кадастъра и
имотния регистър, което ще окаже негативно въздействие върху заинтересованите
лица чрез запазване на административната тежест.
При Вариант за Действие 1 – Приемане на проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
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ЗДДС
Не се очакват негативни въздействия от приемането на проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност.
ЗАДС
Не се очакват негативни въздействия от приемането на приемането на проект
на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
ЗКПО
Не се очакват негативни въздействия от приемането на приемането на проект
на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
ЗДДФЛ
Не се очакват негативни въздействия от приемането на приемането на проект
на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
ЗМДТ
Не се очакват негативни въздействия от приемането на проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни.
6. Положителни въздействия:
При Вариант за Действие 0 „Без действие“:
ЗДДС
В случай, че не се приемат измененията и допълненията в областта на ЗДДС не
се очаква това да доведе до положително въздействие върху данъчно задължените
лица.
ЗАДС
В случай, че не се приемат измененията и допълненията в областта на ЗАДС, не
се очаква това да доведе до положително въздействие върху данъчно задължените
лица.
ЗКПО
В случай че не бъдат приети предложенията за промени в областта на ЗКПО,
не се очаква това да доведе до положително въздействие както върху данъчно
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задължените лица, така и върху администрацията.
ЗДДФЛ
В случай че не бъдат приети предложенията за промени в областта на ЗДДФЛ
ще продължат да действат актуалните текстове на Закона, които създават известни
затруднения на администрацията и данъчно задължените лица и по тази причина не се
очакват положителни въздействия.
ЗМДТ
Не се очакват положителни въздействия от неприемането на проект на Решение
на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона
за данък върху добавената стойност, тъй като предложените изменения са
прецизиращи действащите норми.
При Вариант на Действие 1 – Приемане на проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗДДС
С въвеждането в българското ДДС законодателство на съответните промени в
разпоредбите на директиви 2006/112/ЕО и 2009/132/ЕО, които вземат предвид
принципът на облагане по местоназначението, необходимостта от защита на
данъчните приходи на държавите членки, от създаване на условия на
равнопоставеност за предприятията, ще се:
- намали тежестта на микропредприятиета на равнището на Общността като се
въведе праг за доставките на услуги, различни от далекосъобщителните услуги,
услугите по разпространение на радио и телевизия или услугите, извършвани по
електронен път, под който тези доставки да подлежат на облагане с ДДС в държавата
членка по установяване на доставчика. При надхвърляне на този праг ще се разреши
на данъчно задължените лица, предоставящи такива услуги, да използват
информационната система за регистрация и за деклариране и плащане на ДДС, което
ще им позволи да декларират и плащат ДДС върху тези услуги само в една държава
членка;
- разреши на данъчно задължените лица, които не са установени в Общността,
но които имат регистрация по ДДС в дадена държава членка, и извършват инцидентни
сделки, подлежащи на облагане с ДДС в тази държава членка, да използват
специалния режим за данъчно задължени лица, които не са установени в рамките на
Общността;
- удължи крайният срок за подаване на справка-декларацията за ДДС за режим
в Съюза и режим извън Съюза до краят на месеца след края на данъчния период;
ще се даде възможност на данъчно задължените лица да коригират предходни
справка-декларации за ДДС в последваща справка-декларация, вместо в справкадекларациите за данъчните периоди, за които се отнасят корекциите;
- ще се увеличи събирането на данъка, като се предвиди, че когато
данъчнозадължено лице се улеснява чрез използването на електронен интерфейс като
пазар, платформа, портал или други подобни средства дистанционните продажби на
стоки, внасяни от трети територии или трети държави под формата на пратки със
собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, и вътреобщности дистанционни
доставки на стоки в рамките на Общността от данъчнозадължено лице, неустановено в
рамките на Общността, на данъчно незадължено лице, че самото данъчнозадължено
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лице, което улеснява доставката, е получило и доставило стоките;
- ще се въведе освобождаване от ДДС при внос на стоки, декларирани по този
специален режим и цел да се избегне двойното данъчно облагане;
- ще може да прилага новият специален режим за деклариране и плащане на
ДДС при внос, когато данъчно задължено лице не прилага режима за дистанционните
продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави под формата на
пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR. За да се гарантира
съгласуваност по отношение на плащането на ДДС и на вносното мито при внасянето
на стоки, срокът за плащане на ДДС при внос пред митническите органи, когато се
използва специален режим за деклариране и плащане на ДДС при внос, ще бъде
съобразен със срока, установен по отношение на митото в член 111 от Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета.
Приемането на промените в чл. 118 ще позволи да се преодолеят възникналите
в процеса на въвеждане на изискванията към СУПТО практически проблеми и ще
отстрани основанията за противоречиви тълкувания на условията на закона в тази му
част.
ЗАДС
Положителни очаквания свързани с отстраняването на затрудненията при
определяне на последния данъчен период, в случаите на издадено решение за
прекратяване на лиценз/регистрация, на което е спряно предварителното изпълнение и
впоследствие е влязло в сила след съдебно обжалване.
Ще бъдат извършени дейностите по подготовката на Агенция „Митници“ за
преминаване към единна сметка за плащания на акцизни задължения.
Положителни очаквания от мерките свързани с намаляване на
административната тежест за лицата по ЗАДС.
Положителни очаквания във връзка с мерките за контрол, осъществяван от
органите на НАП и Агенция „Митници“.
ЗКПО
С приемането на следните предложения в областта на ЗКПО:
 Предложение за удължаване срока на действие на данъчното облекчение по
чл. 184 в случаите на минимална помощ по чл. 188 от ЗКПО до 31 декември 2023 г. –
ще окаже положително въздействие върху данъчно задължените лица за корпоративен
данък, които прилагат данъчното облекчение. С удължаването на срока на действие на
данъчното облекчение, представляващо минимална помощ, с което ще се избегне
прекъсването на действието на мярката до приемането на ново законодателство на
Европейския съюз в областта на минималните държавни помощи и съответно
разработването на нова национална мярка. По този начин ще се осигури
предвидимост, правна сигурност и стабилност за данъчно задължените лица,
прилагащи мярката;
 Предложение за промяна в срока за деклариране на дължимите за годината
авансови вноски за корпоративен данък до 25 ноември на съответната година – ще
окаже положително въздействие върху разпоредителите с бюджет в следствие на
осигуряването на навременна информация за постъпленията в държавния бюджет за
месец декември, което ще позволи по-прецизното планиране и осъществяване на
разходите в края на финансовата година;
 Предложение за добавяне на пазар за растеж към регулиран пазар навсякъде в
закона за период от пет години – ще окаже положително въздействие върху страните,
участващи в процеса по инвестиране и търговия с финансови инструменти на
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финансовите пазари, които всички са данъчно задължени лица по реда на ЗКПО.
ЗДДФЛ
В случай че бъдат приети предложенията за промени в областта на ЗДДФЛ ще
се постигне синхронизация на разпоредбите на Закона с тези на Закона за защита на
личните данни и ще се създадат по-ясни правила, касаещи задължението на
физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или
получават доходи от наем. По отношение предложението за добавяне на пазар за
растеж към регулиран пазар навсякъде в закона за период от пет години, то ще окаже
положително въздействие върху физическите лица, придобиващи доходи от сделки и
инвестиции на финансовите пазари. Освен това ще се синхронизират и прецизират
различни разпоредби от закона, с цел избягване на неточности при предоставянето на
информацията за определени доходи.
ЗМДТ
Положителните въздействия от приемането на проект на Решение на
Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност, в частта на ЗМДТ, са свързани с прецизиране на
разпоредби, което ще доведе до намаляване на административната тежест.
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани потенциални рискове при реализирането на Вариант 1 приемане на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на
законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност, с изключение на промените в чл. 118 от ЗДДС, спрямо които е налице риск
от претенции от страна на лицата, които вече са въвели изискванията на закона и
Наредба Н-18 за използване на СУПТО, тъй като за тази цел те са направили разходи,
които с въпросните промени биха могли да се окажат незадължителни.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна,
включително възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
ЗДДС
☐ Ще се повиши
х Ще се намали
☐ Няма ефект
Прилагането на съответните режими ще зависи от избора на лицата и тези
избрали прилагането им ще избегнат задължението за регистрация в държавите
членки, където е дължим данъка, тъй като ще декларират и внасят данъка в държавата
членка по идентификация. Голяма част от дистанционните продажби на стоки, които
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се доставят както от една държава членка до друга, така и от трети територии или
трети държави до Общността, се улеснява чрез използването на електронен интерфейс
като пазар, платформа, портал или други подобни средства. Въпреки че държавите
членки могат да предвидят, че лице, различно от лицето — платец на ДДС, трябва да е
солидарно отговорно за плащането на ДДС в тези случаи, това се оказа недостатъчно,
за да се гарантира ефективното и ефикасно събиране на ДДС. Поради това за
постигането на тази цел и за намаляване на административната тежест за продавачите,
данъчните администрации и потребителите е необходимо в събирането на ДДС върху
тези продажби да се включват данъчно задължени лица, които улесняват
дистанционните продажби на стоки чрез използването на такъв електронен интерфейс,
като се предвиди, че те са лицата, за които се счита, че извършват тези продажби. За
дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави в
Общността, това следва да бъде ограничено до продажби на стоки, които са
изпращани или превозвани под формата на пратки със собствена стойност,
ненадвишаваща 150 EUR, над който праг да се изисква пълна митническа декларация
за митнически цели при внос.
Отпадането на изискванията за използване на СУПТО в търговските обекти ще
облекчи задължените лица и ще намали административната и финансова тежест за тях.
ЗАДС
☐ Ще се повиши
Х Ще се намали (за данъчнозадължените лица по ЗАДС)
☐ Няма ефект
Предложенията за промени в ЗАДС ще доведат като цяло до намаляване на
административната тежест за данъчно задължените лица, които нямат забавени
плащания за акциз, но в определени случаи имат необходимост да надвишат
предоставеното обезпечение.
ЗКПО
☐ Ще се повиши
☐ Ще се намали
Х Няма ефект
Предложенията за промени в ЗКПО няма да
административната тежест за данъчно задължените лица.

окажат

влияние

върху

ЗДДФЛ
☐ Ще се повиши
Х Ще се намали
☐ Няма ефект
Административната тежест ще се намали по отношение на задължението на
физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или
получават доходи от наем. По отношение на предложението, свързано с облагането
на доходите от облигации и от разпореждане с финансови инструменти, търгувани
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на пазар за растеж, същото няма да окаже влияние върху административната тежест
за данъчно задължените лица по реда на ЗДДФЛ.
ЗМДТ
☐ Ще се повиши
х Ще се намали
☐ Няма ефект
Предложенията за промени в ЗМДТ ще доведат като цяло до намаляване на
административната тежест за данъчно задължените лица и администрацията, в
резултат на постигане на яснота и прецизност в текстове от закона, както и във
връзка с отпадне на изискването при установяване завършването на сграда или на
част от нея да бъде представяно удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за
кадастъра и имотния регистър.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
ЗДДС
Към настоящия момент няма информация относно създаването на нови
регулаторни режими с приемането на проект на Решение на Министерския съвет за
одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност.
ЗАДС
Предложенията за изменение и допълнение на ЗАДС не са свързани с
въвеждането на регулаторни режими, респективно с получаване на разрешения и
лицензи.
ЗКПО
Предложенията за изменение и допълнение на ЗКПО не са свързани с
въвеждането на регулаторни режими, респективно с получаване на разрешения и
лицензи.
ЗДДФЛ
Промените, свързани с изменение и допълнение в ЗДДФЛ не са свързани с въвеждане
на регулаторни режими, съответно с получаване на разрешения и лицензи.
ЗМДТ
Промените, свързани с изменение и допълнение в ЗМДТ не са свързани с
въвеждане на регулаторни режими, съответно с получаване на разрешения и лицензи.
9. Създават ли се нови регистри?
ЗДДС
За прилагането на новите режими – режим в Съюза, режим извън Съюза, режим за
дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии и
специален режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос в ЗДДС се
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предвижда създаване на регистри, които са с реквизити по Регламент за изпълнение
(ЕС) 2019/2026 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Регламент (ЕС)
№ 282/2011 по отношение на доставките на стоки или услуги, предоставяни за
улеснение чрез електронен интерфейс, и специалните режими за данъчнозадължени
лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни
продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.
ЗАДС
Промените в акцизното законодателство не предвиждат създаване на нови регистри.
ЗКПО
Промените в ЗКПО не предвиждат създаване на нови регистри.
ЗДДФЛ
Промените в ЗДДФЛ не предвиждат създаване на нови регистри.
ЗМДТ
Промените в ЗМДТ не предвиждат създаване на нови регистри.
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те……………………………………….
10. Как въздейства актът върху микро, малките и средните предприятия (МСП)?
ЗДДС
х Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
На равнището на Общността се въвежда праг от 10 000 евро за доставки на
далекосъобщителните услуги, услугите по разпространение на радио и телевизия или
услугите, извършвани по електронен път и на стоки, които се изпращат или
транспортират от малки и средни предприятия да подлежат на облагане с ДДС в
държавата членка по установяване на тези лица. Когато се надхвърли този праг за тези
за доставки лицата, ще могат да прилагат режим в Съюза, като в този случай ще
прилагат правилата за фактуриране приложими в държавата членка по
идентификация. Също така данъчно задължените лица, които не са установени в
Общността, но имат регистрация по ДДС в дадена държава членка ще им се разреши
да използват специалния режим за данъчно задължени лица, които не са установени в
рамките на Общността.
Промените в чл. 118 ще окажат положително въздействие върху всички задължени
субекти, включително и върху МСП.
ЗАДС
Х Актът засяга пряко МСП
☐Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
Приемането на предложенията за промени в акцизното законодателство се очаква да
окаже положително въздействие върху данъчно задължените лица. Нормативната
възможност, с която ще се намали административната тежест посредством
възможността за заплащане на акцизните задължения в единната сметка на Агенция
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„Митници“. Промяната в правната рамка свързана с условията за предоставяне на
възможност за надвишаване на обезпечение за акциз за данъчния склад ще има по
отношение на лицензираните складодържатели.
ЗКПО
☐ Актът засяга пряко МСП
X Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
Приемането на предложенията за изменение и допълнение на ЗКПО са насочени към
всички данъчно задължени лица за корпоративен данък. От предложението за
удължаване на срока на действие на данъчното облекчение под формата на минимална
помощ могат да се възползват всички лица, които желаят и които отговарят на
критериите на глава двадесет и втора, раздел IV от ЗКПО.
По отношение промяната в срока на деклариране на промените в авансовото облагане,
предложението ще засегне данъчно задължените лица за корпоративен данък, които
по реда на чл. 83 от ЗКПО попадат в обхвата на авансовото облагане.
Предложението за изравняване режима на данъчно облагане на доходите от лихви по
облигации и други дългови ценни книжа и от разпореждане с финансови инструменти,
търгувани на регулиран пазар, с такива, търгувани на пазар за растеж, ще засегне
всички данъчно задължени лица, които инвестират във финансовите инструменти, за
които се прилага съответния режим.
ЗДДФЛ
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
Х Няма ефект
ЗМДТ
☐Актът засяга пряко МСП
Х Актът не засяга МСП
☐ Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
☐ Да
х Не
12. Обществени консултации:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по
проекта на акт ще бъдат проведени обществени консултации като проектът на
решение, докладът към него, предварителната оценка на въздействието и становището
на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет ще бъдат
публикувани на Портала за обществени консултации и на Интернет страницата на
Министерството на финансите.
Проектът на акт ще се съгласува с всички министри и с дирекциите от
администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е
свързан, в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация.
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
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оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
ЗДДС
х Да
☐ Не
Целта на настоящото предложение е да се установят допълнителни правила в
подкрепа на измененията на Директивата за ДДС, които ще се прилагат от 1 юли 2021
г. Това се отнася по-специално до разпоредбите, свързани с:
- разширяване обхвата на специалните режими за неустановени данъчно задължени
лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за разпространение на радио и
телевизия или електронни услуги на данъчно незадължени лица, (т. нар. „съкратено
обслужване на едно гише“) и включва в него всички видове услуги, както и
вътреобщностните дистанционни продажби на стоки и дистанционните продажби на
стоки, внасяни от трети територии или трети държави, превръщайки „съкратеното
обслужване на едно гише“ в „обслужване на едно гише“. Съкратеното обслужване на
едно гише дава възможност на доставчиците на такива услуги да използват уебпортал
в държавата членка, в която са установени, за отчитане на ДДС, дължим в други
държави членки;
- въвеждане на специален режим за деклариране и плащане на ДДС при внос, когато
не се използва обслужване на едно гише за дистанционни продажби на стоки, внесени
от трети територии или трети държави.
- въвеждане на специални разпоредби, приложими за данъчно задължените лица,
които улесняват някои доставки на данъчно незадължени лица, извършени от други
данъчно задължени лица чрез използването на електронен интерфейс като пазар,
платформа, портал или други подобни средства..
Предложените промени ще намалят допълнително административната тежест за
данъчно задължените лица, които извършват посочените сделки,
поради
възможността повече сделки да минават през системата за „обслужване на едно гише“,
като по този начин ще се подобри събирането на ДДС. Следователно тези разпоредби
няма да окажат въздействие върху микропредприятията или МСП, установени в ЕС.
По предложените изменения, в съответствие с Директива 2017/2455 и Директива
2019/1995, е направена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0819&from=DE

ЗАДС
☐Да
х Не
ЗКПО
☐Да
х Не
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ЗДДФЛ
☐Да
х Не
ЗМДТ
☐Да
х Не
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Людмила Петкова, Директор на Дирекция „Данъчна политика“
Дата:
Подпис:
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