Образецът на частична предварителна
оценка на въздействието влиза в сила
от 01 януари 2021 г.

Частична предварителна оценка на въздействието
Институция:

Нормативен акт:

Министерство на финансите

Проект на Решение на Министерския съвет за
одобряване на законопроект за изменение и
допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност

Юли-Декември 2021 г.

Лице за контакт:

Телефон и ел. поща:

Людмила Петкова – директор на дирекция 02 9859 28 51
„Данъчна политика“, L.Petkova@minfin.bg
1. Проблем/проблеми за решаване:
Проблем 1 „Задължение за въвеждане на европейско законодателство в ЗДДС на:
 Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор
на пандемията от COVID-19 (Директива (ЕС) 2021/1159). Съгласно чл. 2 от Директива (ЕС)
2021/1159 държавите членки трябва да въведат изискванията на директивата най-късно до 31
декември 2021 г., които са в сила от 01 януари 2021 г., като приемат и публикуват съответните
законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с
член 1 от директивата. С въвеждане на чл. 1 от Директива (ЕС) 2021/1159, с който се изменят чл.
143 и 151 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система
на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО) се дава право на освобождаване
на вноса на стоки и на доставките на територията на страната от данък, когато вносът/доставката
е осъществен/а от Комисията или от агенция или орган, създаден съгласно правото на Съюза,
когато Комисията или такава агенция или орган внасят тези стоки при изпълнението на задачи,
възложени им от правото на Съюза в отговор на пандемията от COVID-19. Предвиденото
освобождаване от данък няма да се прилага, когато придобитите стоки и услуги се използват
незабавно или на по-късна дата за целите на по-нататъшните възмездни доставки от Комисията
или от такава агенция или орган.
 Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на
Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и
Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на
отбранителните дейности в рамките на Съюза (Директива (ЕС) 2019/2235). Съгласно член 3 на
Директива (ЕС) 2019/2235 държавите членки трябва да въведат изискванията на директивата найкъсно до 30 юни 2022 г. като приемат и публикуват законовите, подзаконовите и
административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1 от директивата. С

въвеждане на чл. 1 от Директива (ЕС) 2019/2235, с който се изменят чл. 22, 143 и 151 от Директива
2006/112/ЕО се дава право на освобождаване на вътреобщностното придобиване на стоки от
въоръжените сили на дадена държава членка, участваща в отбранителни дейности, имащи за цел
изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО),
определена в дял V, глава 2, раздел 2 от Договора за Европейския съюз, за нуждите на тези
въоръжени сили или на придружаващия ги цивилен персонал, на стоки, които те не са закупили
при условията на общите правила, уреждащи облагането на местния пазар на дадена държава
членка. Освобождаване на вноса на тези стоки по отношение въоръжените сили на дадена държава
членка, участваща в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в
рамките ОПОС, ще е възможно когато тези сили вземат участие в отбранителни дейности, имащи
за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на ОПОС.
Налице е задължение за въвеждане в националното данъчно законодателство на правилата,
предвидени с Директива (ЕС) 2021/1159 и Директива (ЕС) 2019/2235 относно освобождаване от
данък вноса на стоки или доставката на стоки и услуги от въоръжените сили на дадена държава
членка, участваща в отбранителни дейности, в друга държава членка, имащи за цел изпълнение на
дейност на Съюза в рамките ОПОС и от Комисията или от агенция или орган, създаден съгласно
правото на Съюза в Общността.
Проблем 2 „Несъответствие на българското с европейското законодателство в областта на
данък върху добавената стойност (ДДС)“
Установено е несъответствие между разпоредбите на чл. 131а и 131б от Закона за данък върху
добавената стойност (ЗДДС) и разпоредбите на чл. 30а и 30б от Директива 2006/112/ЕО от
Европейската комисия (ЕК) относно прилагане на разпоредите за ваучерите за храна - запитване
по информационна фаза с № EUP (2021) 10016 на Европейската комисия.
Установеното несъответствие се изразява в това, че ваучерите за храна, съгласно разпоредбата на
член 131в от закона са изключени от действащите в закона правила приложими относно ваучер за
конкретна цел или многоцелеви ваучер и същото следва да бъде отстранено.
Проблем 3 „Привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на
Европейския съюз (СЕС)“
Липса на ред в българското ДДС законодателство във връзка с право на корекции при грешно
данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт, като разпоредби,
свързани с анулиране на погрешно съставени документи, корекция на начислен данък или ползван
данъчен кредит, както и с упражняване на данъчен кредит по новоиздадените документи в
съответствие с Решения на Съда на Европейския съд (СЕС) по дела - C 314/17 - „Джиосайкъл
България“ ЕООД; C 111/14 - „ГСТ - Сървиз АГ Германия“; C 835/18 - SC Terracult SRL; C 138/12
- „Руседеспред“ ООД и др.
Националното ДДС законодателство следва да отразява правото на ЕС и е необходимо да се
приведе в съответствие с Решения на СЕС.
Проблем 4 „Необходимост от прецизиране на някои разпоредби в ЗДДС“
Констатирана е и необходимост от прецизиране на някои разпоредби в закона действащи от 1 юли
2021 г. относно режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен
път към получатели – данъчно незадължени лица, както и прецизиране на други разпоредби в
закона.
В законопроекта са направени предложения за прецизиране на действащите от 1 юли 2021 г.
режими за облагане на доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен път към получатели
– данъчно незадължени лица.
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Необходимост от промяна на срока до който може да се прилага намалената ставка от 9 на сто за
някои стоки и услуги, мярка предвидена в закона за справяне с последиците от пандемията от
COVID-19.
Прецизирани са разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.
1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.
1.2. 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.).
1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.
1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.
1.5. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите
от тях?

2. Цели:
Цел 1 „Въвеждане в ЗДДС разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1159 и Директива (ЕС)
2019/2235“
Целта на въвеждане в ЗДДС разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1159 и Директива (ЕС)
2019/2235 е хармонизиране на националното законодателство с тези директиви.
Предложеното освобождаване с Директива (ЕС) 2021/1159 има за цел да подкрепи мерките от
обществен интерес, предприети на равнището на Съюза, особено когато Съюзът действа в
изпълнение на мандат за купуване на стоки и услуги с цел безвъзмездното им разпределение
между държавите членки в зависимост от техните спешни нужди. Въведените мерки следва да се
прилагат със задна дата, считано от 1 януари 2021 г., поради необходимостта от справяне с
последиците от пандемията от COVID-19.
Освобождаването от данък върху добавената стойност на доставката на стоки или услуги,
предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава членка на Европейския съюз (ЕС)
или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните офицерски или
войнишки трапезарии или столови, когато тези сили участват в отбранителни дейности, има за цел
да подкрепи изпълнение на дейност в ситуации, при които въоръжените сили изпълняват задачи,
пряко свързани с дейности за отбрана по линия на ОПСО и няма да обхваща граждански мисии по
същата линия.
Цел 2 „Отстраняване на несъответствието на националното ДДС законодателство с
директивата по ДДС“
С отстраняване на несъответствието на ЗДДС с Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември
2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата по ДДС)
относно данъчното третиране на ваучерите за храна се цели данъчното третиране по ДДС на
ваучерите за храна да попадне в обхвата на общите правила за облагане на доставяните с такива
ваучери стоки и услуги.
Цел 3 „Създаване на правила за корекции при установено грешно данъчно третиране на
доставка с влязъл сила ревизионен акт в съответствие с правото на ЕС“
С предложените разпоредби за извършване на корекции при установено грешно данъчно
третиране на доставка с влязъл сила ревизионен акт се цели отстраняване на съществуваща
празнота в закона и правилното прилагане на принципа на данъчен неутралитет и на ефективност
на общата система на ДДС. С отстраняване на законовата празнота се създава съответствие с
достиженията на правото на ЕС, като се гарантират принципите на правна сигурност и на
неутралност на ДДС по отношение на данъчно задължените лица.
Цел 4 „Прецизиране на разпоредби и отстраняване на допуснати технически грешки в
ЗДДС“
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С измененията на някои от разпоредбите в закона се цели да бъдат внесени подобрения и
опростяване на някои правила в действащата система на ДДС, в контекста на: прилагането на
режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внесени от
трети страни или територии, като ще се постигне по - голяма яснота по отношение на прилагането
им от данъчно задължените лица; удължаване на срока на прилагане на намалената ставка от 9 на
сто, във връзка с продължаваща пандемия от COVID-19.
както и ще се отстранят допуснати технически грешки.
Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен
график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на
действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:
1. Европейската комисия или на агенция или орган, създаден съгласно правото на Съюза в
Общността и въоръжените сили на държава членка, когато участват в дейности по линия на
ОПСО, определена в дял V, глава 2, раздел 2 от Договора за Европейския съюз.
2. Оператори на ваучери за храна, работодателите и доставчик.
3. Данъчнозадължените лица по ЗДДС.
4. Данъчнозадължените лица по ЗДДС.
Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната
предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху
които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени
организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:
4.1. По проблем 1, 2, 3 и 4:
Вариант 1 „Без действие“:
Описание:
Вариант 1 „Без действие“ предвижда да не се приемат промените в проекта на Закон за изменение
и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При Вариант 1 „Без действие“ няма да се наблюдават положителни въздействия върху
заинтересованите лица.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При Вариант 1 „Без действие“ 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:
- вносът на стоки, както и доставките на стоки и услуги на държавите членки към въоръжените
сили на държава членка, когато силите участват в дейности по линия на ОПСО, определена в дял
V, глава 2, раздел 2 от Договора за Европейския съюз в друга държава членка ще подлежат на
облагане с данък.
- вносът на стоки и доставките на стоки и услуги в ситуации, при които стоките и услугите се
закупуват от органи на Съюза в отговор на извънредната ситуация, предизвикана от пандемията
от COVID-19, особено когато те трябва да се предоставят безплатно на държавите членки или на
4

трети страни от Комисията или агенцията или органът, създаден съгласно правото на Съюза в
Общността ще подлежат на облагане с данък.
- няма да се отстранят установените противоречия с Директивата по ДДС и с правото на ЕС
свързани с ваучери за храна, с прилагането на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за
дистанционни продажби на стоки, внесени от трети страни или територии,с извършване на
корекции на грешно данъчно третиране, с определянето като посредника в тристранни операции
лице от идентифицирано с ДДС номер, който съдържа знак/префикс „XI“(лице от Северна
Ирландия) и с възможността да продължи да бъде регистрирано по закона юридическо лице, което
се прекратява с ликвидация.
- няма да се удължи срока на прилагане на намалената ставка от 9 на сто, независимо от
продължаващата пандемия от COVID-19.
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия:
При Вариант 1 „Без действие“ не се очакват въздействия върху малките и средните предприятия
Административна тежест: При Вариант 1 „Без действие“ няма да има промяна по отношение на
административната тежест.
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Приемане на промените“:
Описание:
Вариант 2 „Приемане на промените“ предвижда приемане на проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност.
Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:
При Вариант 2 „Приемане на промените“ ще се постигне следното положително въздействие:
• Ще се уеднакви третирането за целите на ДДС и акциза на отбранителните дейности в рамките
на Съюза и НАТО, чрез:
- освобождаване от данък при внос на стоки, когато вносът е осъществен от въоръжените сили на
други държави членки на ЕС за ползване от тези сили или от придружаващия ги цивилен персонал,
или за снабдяването на техните офицерски или войнишки трапезарии или столове, когато тези
сили вземат участие в отбранителни дейности имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в
рамките на общата политика за сигурност и отбрана;
- прилагане на нулева ставка на данъка за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на
изпълнение на територията на страната, когато получатели са въоръжените сили на държава
членка участващи в дейности по линия на общата политика за сигурност и отбрана, определена в
дял V, глава 2, раздел 2 от Договора за Европейския съюз, за които Република България не е
държава домакин;
- облагане с данък вътреобщностно придобиване на употребата на стоки от въоръжените сили на
държава членка участващи в дейности по линия на общата политика за сигурност и отбрана,
определена в дял V, глава 2, раздел 2 от Договора за Европейския съюз, когато: първо тези стоки
са били закупени в друга държава членка и за тях не са били приложени общите правила за
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облагане на стоките в другата държава членка и второ вносът на територията на страната на тези
стоки не отговаря на изискванията за освобождаването, предвидено в закона.
 Ще се създаде готовност за действие при справянето с продължаващата санитарна криза,
свързани с пандемията от COVID-19 като се гарантира, че мерките, предприети в рамките на
различните инициативи на Съюза в тази ситуация, не са възпрепятствани от размера на ДДС, който
не може да бъде възстановен от институциите на Съюза, или от тежестта за привеждане в
съответствие, произтичаща от задълженията за регистрация по ДДС, чрез:
- освобождаване от данък при внос на стоки, когато вносът е осъществен от Европейската комисия
или от агенция или орган, създадени съгласно правото на ЕС, когато ЕК или такава агенция или
орган внасят тези стоки при изпълнението на задачи, възложени им от правото на ЕС в отговор на
пандемията от COVID-19, освен когато внесените стоки се използват незабавно или на по-късна
дата за целите на по-нататъшни доставки срещу възнаграждение от ЕК или от такава агенция или
орган;
- прилагане на нулева ставка на данъка за облагаемите доставки на стоки и услуги с място на
изпълнение на територията на страната, когато получатели са Европейската комисия или агенция
или орган, създадени съгласно правото на Съюза, когато Европейската комисия или такава агенция
или орган закупуват тези стоки или услуги при изпълнението на задачите, възложени им от
правото на Съюза в отговор на пандемията от COVID-19, освен когато придобитите стоки и услуги
се използват незабавно или на по-късна дата за целите на по-нататъшните възмездни доставки от
Европейската комисия или от такава агенция или орган.
• Ваучерите за храна ще попаднат в обхвата на данъчното облагане на ваучерите с конкретна цел
или на многоцелевите ваучери, с което ще се избегне предприемане на действия от страна на ЕК
за наказателна процудура.
• Ще се създаде законодателен ред, за извършване на корекции при грешно данъчно третиране на
доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт:
- данъчно задължените лица ще могат да анулират погрешно съставените данъчни документи –
фактури, известия към фактури и протоколи при грешно данъчно третиране на доставка,
установено с влязъл в сила ревизионен акт. Това ще се прилага, както за данъчни документи, в
които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен, така и за такива, в които не е
начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен, или не е издаден данъчен документ, а е
следвало да бъде издаден такъв, а също и когато е приложена грешна ставка на данъка. Когато
документите са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането ще
се съставя протокол - за всяка от страните и ще се издава нов данъчен документ;
- данъчно задължените лица ще могат да извършват корекции на начислен данък или ползван
данъчен кредит при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен
акт, при условие че установеното с акта задължение е внесено в държавния бюджет по сметка на
компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или прихванато по
реда на закона;
- при грешно данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт, лицето
ще може да упражни право на приспадане на данъчен кредит, въз основа на издадения нов
документ, при условие че задължението, което е установено с акта е внесено в държавния бюджет
по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или
прихванато по реда на закона. Правото може да бъде упражнено въз основа на издадени нови
данъчни документи само при условие, че лицето притежава протокол за анулиране на
документите, отразяващи грешното данъчно третиране. Такъв протокол няма да се изисква за
упражняване на правото на данъчен кредит, когато въз основа на влезлия в сила ревизионен акт
доставката ще се документира за първи път с данъчен документ. Правото на данъчен кредит в тези
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случаи ще се упражнява през данъчния период, през който е издаден документа или през някой от
следващите 12 данъчни периода;
- когато грешното данъчно третиране на доставка е установено с влезли в сила ревизионни актове
и при доставчика и получателя, и при условие, че когато установеното с актове задължение е
внесено в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите или е прихванато по реда на закона, същото се възстановява
от органите на НАП след обективна преценка за това коя от страните по доставката е понесла
неправомерно тежестта на данъка;
- когато за грешното данъчно третиране на доставка, установено с влязъл в сила ревизионен акт се
издава документ, освен задължителните по закона реквизити ще се посочват номера на влезлия в
сила ревизионен акт, с който е установено грешното данъчно третиране на доставката и датата на
внасяне на задължението по него;
- ще се създаде ред за отразяване на анулираните и новоиздадените документи в отчетните
регистри, при условие, че е извършена корекция на начисления данък или на ползвания данъчен
кредит при грешното данъчно третиране на доставка установено с влезли в сила ревизионни
актове.
• Ще се създаде правна сигурност за данъчната администрация и за лицата, които извършват
дистанционни продажби на стоки и услуги на данъчно незадължени лица чрез въвеждане на
разпоредби уточняващи:
- данъчното събитие и изискуемостта, данъчния кредит, лицето-платец, както доставката, към
която се приписва транспортирането или изпращането на стоки при дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни, улеснявани от електронен интерфейс (платформа);
- че правото на избор на място на изпълнение под праг от 10 000 евро е в държавата на получателя
при доставки на електронни услуги или в държавата, в която завършва транспорта на стоките при
при вътреобщностната дистанционна продажба на стока;
- че датата на регистрацията или прекратяване на регистрацията на лица, използващо режим извън
Съюза е първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на
заявлението за регистрация или дерегистрация. когато регистрацията или прекратяването на
регистрацията по режима е на основание преместване на установеността на лицето по седалище и
адрес или на основание преместване на установеността по обект.
- липсата на задължение за регистрация по общия ред на закон за лица, неустановени на
територията на страната, които извършват само доставки, за които са регистрирани по режим от
Глава осемнадесета;
- че местните данъчно задължени лица избрали да прилагат режим за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии, трябва да са регистрирани по общите правила на
закона, за да се избегне риска от не облагане на вноса;
- че прекратяването на регистрацията по режим в Съюза на лице, което системно не спазва
разпоредбите на режим в Съюза води до автоматично прекратяване на регистрацията по режим
извън Съюза и на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или
територии, ако лицето е регистрирано по тези режими. Същото правило важи и когато
прекратяването на регистрацията по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети
страни или територии, или режим извън Съюза на лицето е поради системно не спазва
разпоредбите на съответния режим автоматично води до прекратяване на регистрацията по режим
в Съюза и режим извън Съюза, съответно по режим в Съюза и режим за дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии, ако лицето е регистрирано по тези режими.
- че в случаите на прекратяване на регистрацията, различна от прекратяване поради системно
неспазване на задълженията по режима, на представител изпълняващ задълженията по режим за
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дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, лицата представлявани
от това лице могат да изберат същият представител да ги представлява по режима в другата
държавата членка, където същият ще се регистрира като представител по режима.
- че лицата, които не са регистрирани на основание режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, не трябва да отразяват в дневника за продажбите
данъчните документи издадени във връзка с извършените дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, които са с място на изпълнение на територията на
страната;
- че данъчно задължените лица регистрирани на основание задължителна регистрация по закона
могат да прекратят тази задължителната регистрация, когато започнат да извършват само доставки
в обхвата на режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии и се регистрират на територията на страната или в друга
държава членка за прилагане на тези режими;
- с удължаване на срока на прилагане на намалената ставка от 9 на сто за някои стоки и услуги,
мярка предприета и предвидена в закона, в рамките на различните инициативи за справяне на
пандемията от COVID-19, ще може да се продължи да се прилага в отговор на извънредната
ситуация, предизвикана от пандемията от COVID-19.
• Ще се уеднакви подходът към всички данъчно задължени лица, които прекратяват своята
дейност;
• Ще се създаде правило за посредник в тристранни операции при търговията със стоки след
Брекзит.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:
Вариант 2 „Приемане на промените“ не се очакват негативни въздействия върху заинтересованите
лица.
………………………………………………………………………………………………
(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:
Въздействия върху малките и средните предприятия: ……………………….
При Вариант 2 „Приемане на промените“ няма има въздействия върху малките и средните
предприятия.
Административна тежест: Вариант 2 „Приемане на промените“ не предвижда промяна в
административната тежест.
(въздействията върху малките и средните предприятия; административна тежест)
1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични
въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат
значителни и кои второстепенни.
1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за
информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.2. По проблем 2:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте Раздел 4.1.
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4.n. По проблем n:
* При повече от един поставен проблем мултиплицирайте Раздел 4.1.

5. Сравняване на вариантите:
Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.
5.1. По проблем 1, 2 , 3 и 4:

Ефикасност

Ефективност

Вариант
„Без действие“
Цел 1:
„Въвеждане
в
националното
ДДС
законодателство
разпоредбите на
Директива (ЕС)
2021/1159
и
Директива (ЕС)
2019/2235“
Цел 2:
„Отстраняване на
несъответствието
на националното
ДДС
законодателство с
директивата по
ДДС“
Цел 3: „Създаване
на правила за
корекции при
установено
грешно данъчно
третиране на
доставка с влязъл
сила ревизионен
акт в
съответствие с
правото на ЕС“
Цел 4:
„Прецизиране на
разпоредби и
отстраняване на
допуснати
технически
грешки в ЗДДС“
Цел 1:
„Въвеждане в
националното
ДДС
законодателство
разпоредбите на
Директива (ЕС)
2021/1159 и
Директива (ЕС)
2019/2235“
Цел 2:
„Отстраняване на
несъответствието
на националното

Ниска

Вариант 2 „Приемане на
промените“

Висока

Ниска

Висока

Ниска

Висока

Ниска

Висока

Ниска

Висока

Ниска

Висока
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Съгласуваност

ДДС
законодателство с
директивата по
ДДС“
Цел 3: „Създаване
на правила за
корекции при
установено
грешно данъчно
третиране на
доставка с влязъл
сила ревизионен
акт в
съответствие с
правото на ЕС“
Цел 4:
„Прецизиране на
разпоредби и
отстраняване на
допуснати
технически
грешки в ЗДДС“
Цел 1:
„Въвеждане в
националното
ДДС
законодателство
разпоредбите на
Директива (ЕС)
2021/1159 и
Директива (ЕС)
2019/2235“
Цел 2:
„Отстраняване на
несъответствието
на националното
ДДС
законодателство с
директивата по
ДДС“
Цел 3: „Създаване
на правила за
корекции при
установено
грешно данъчно
третиране на
доставка с влязъл
сила ревизионен
акт в
съответствие с
правото на ЕС“
Цел 4:
„Прецизиране на
разпоредби и
отстраняване на
допуснати
технически
грешки в ЗДДС“

Ниска

Висока

Ниска

Висока

Ниска

Висока

Ниска

Висока

Ниска

Висока

Ниска

Висока

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.
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1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:
ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;
ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко
разходи;
съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

6. Избор на препоръчителен вариант:
По проблем 1: Вариант 2 „Приемане на промените“
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
По проблем 2: Вариант 2 „Приемане на промените“
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
По проблем 3: Вариант 2 „Приемане на промените“
…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
По проблем 4: Вариант 2 „Приемане на промените“
Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

или ще намали или няма да има ефект, защото се прави с цел улеснение и в
интерес на ДЗЛ………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….
1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.
1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от
прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.
1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за
отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).
1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне
на услуги.
1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
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1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант
(включително по отделните проблеми)?

…………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………….

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова
инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и
средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по
отделните проблеми):
Не се предвиждат потенциални рискове по проблем 1, 2, 3 и 4.
Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на
съдебни спорове и др.

7. Консултации:

……………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на
ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.

8. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

1. Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор
на пандемията от COVID-19;
2. Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива
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2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните
дейности в рамките на Съюза;
3. Решения на СЕС: C - 314/17 - „Джиосайкъл България“ ЕООД; C - 111/14 - „ГСТ - Сървиз АГ
Германия“; C - 835/18 - SC Terracult SRL; C - 138/12 - „Руседеспред“ ООД и др.;
4. Запитване по информационна фаза с № EUP (2021) 10016 на Европейската комисия;
1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на
въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради
очаквани значителни последици?

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения:
Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:
1. 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;
2. Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка
върху добавената стойност;
3. 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;
4. Регламент (ЕС) 2017/2454 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС)
№ 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на
данъка върху добавената стойност;
5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2459 НА СЪВЕТА от 5 декември 2017 година 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
6. 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;
7. Обяснителни бележки относно правилата за ДДС при електронната търговия Директива (ЕС)
2017/2455 на Съвета Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026
на Съвета.
Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при
избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването
на частичната предварителна оценка на въздействието:
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Име и длъжност: Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“
Дата: …
Подпис: …
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