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Промени във връзка с определяне на данъчната 

основа при някои видове сделки 

Първото изменение е във връзка с определяне на 

данъчната основа, когато възнаграждението е 

определено изцяло или частично в стоки или услуги 

(чл.26, ал.7). Досега това беше пазарната цена на всяка 

от доставките към датата на възникване на данъчното 

събитие, а след промените е данъчната основа при 

придобиването или себестойността на предоставената 

стока, а в случаите на внос – на данъчната основа при 

вноса или на направените преки разходи за 

извършване на предоставената услуга. Когато 

данъчната основа нe може да се определи по този ред, 

данъчната основа е пазарната цена. 

Данъчната основа при такъв вид доставки е 

пазарната цена, когато доставката е между свързани 

лица (чл.26, нова ал.8).  

Разпоредбите на чл. 26, ал. 7 и 8 се прилагат за 

доставки по чл. 130 (бартер), за които данъчното 

събитие на доставката с по-ранна дата на данъчно 

събитие възниква след 31 декември 2013 г.  

 

Изменение има и в чл.27, ал.2, касаещ определяне на 

данъчната основа на доставка на услуги по чл.9, ал.3 

(приравнени на възмездни доставки услуги). Разликата 

е в определяне на данъчната основа при безвъзмездно 

извършване на услуга от държател/ ползвател за 

подобрение на нает или предоставен за ползване 

актив – това е сумата от направените преки разходи за 

извършването на услугите, намалена с разходи за 

изхабяване предвид обичайния икономически живот на 



подобрението, а ако не може да се установи сумата на 

преките разходи, данъчната основа е пазарната цена. 

Другата промяна в чл.27 е свързана с определяне на 

данъчната основа на доставки и/ или услуги по чл.111 

(доставка във връзка с дерегистрация и определяне на 

задълженията за последния данъчен период). С 

отменената т.2 на ал.3 и новосъздадената ал.5 се 

определя, че данъчната основа на доставка на стоки 

и/или услуги по чл. 111, определена към началото на 

месеца, в който е прекратена регистрацията на лицето, 

е данъчната основа при придобиването или 

себестойността на стоката, а в случаите на внос – на 

данъчната основа при вноса или на направените преки 

разходи за придобиване на услугата, намалена с 

разходи за изхабяване предвид обичайния 

икономически живот на стоката или услугата. Когато 

данъчната основа не може да се определи по този ред, 

данъчната основа е пазарната цена. 

 

Разширяване на обхвата на облагаемите доставки с 

нулева ставка на данъка 

 

Към облагаемите доставки с нулева ставка на данъка 

са добавени и доставките на свързани с внос услуги 

(нов чл.36а) - комисиона, опаковка, транспорт и 

застраховка, когато стойността им е включена в 

данъчната основа по чл. 55. Облагаема с нулева ставка 

е доставката на услуга по обработка, преработка 

или поправка, когато формира данъчната основа по 

чл. 55, ал. 3 при внос на стоки, които са временно 

изнесени от място на територията на страната до място 

извън територията на Европейския съюз под 

митнически режим пасивно усъвършенстване и са 



внесени обратно на територията на страната. Когато 

преди настъпване на гореописаните обстоятелства, е 

издадена фактура с начислен ДДС в размар на 20%, 

размерът на данъчния кредит се коригира чрез 

анулиране на издадената фактура и издаване на нова, 

или, когато е издаден протокол – корекция съгласно 

ППЗДДС.   

 

Нов режим, касаещ доставките на земеделска 

продукция 

 

В чл.92, ал.3, нова т.2 е определен още един случай, 

при който данъкът за възстановяване се възстановява 

в 30-дневен срок от подаване на справка-

декларацията по ЗДДС, а именно лице – земеделски 

производител, е извършило за последните 12 месеца 

преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 

на сто на произведените от него стоки по приложение 

№ 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто 

от общата стойност на всички извършени от него 

облагаеми доставки.  

Новост е и Приложение № 2 към глава 

деветнадесета „а“, част втора, където са изброени 

стоките с кодове по КН, земеделска продукция.  

В § 8, ал.1 и ал.2 от ДР е уточнено, че ако преди 

приемане на закона (01.12.2013г.) е направено 

авансово плащане на доставка на стока по приложение 

№ 2, част втора от ЗДДС, данъчното събитие за която 

възниква след тази дата и данъкът за доставката е 

изискуем от получателя, регистрираното лице 

получател е длъжно да начисли данък върху цялата 

данъчна основа на доставката, включително за 



направеното авансово плащане. Доставчикът трябва да 

анулира издадената за авансовото плащане фактура и 

да издаде нова фактура, в която посочва цялата 

данъчна основа за доставката. За анулирането се 

издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС. 

Разпоредбите на чл.92, ал.3, т.2 и § 1, т. 71 

(определение за код по КН) от ДР и част втора от 

приложение № 2 от ЗДДС влизат в сила от 01.12.2013г. 

и се прилагат до 31 декември 2018 г. (§ 9 и § 10 от 

ДР). 

Към чл.117, ал.2 са създадени нови т.9 и т.10, 

допълващи задължителните реквизити при издаване 

на протокол по ЗДДС, а именно: 

Т.9 идентификационен номер на доставчика за целите 

на ДДС, под който номер е осъществена доставката, 

когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в 

друга държава членка, и номер и дата на фактурата – 

когато такава е издадена до датата на издаване на 

протокола; 

Т.10  идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс на доставчика на 

стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата 

на фактурата. 

В чл. 163б, ал. 2 е допълнена нова т. 7 като част от 

задължителните реквизити, които трябва да съдържа 

протокола, издаден от доставчици – физически лица, 

които не са данъчно задължение, а това е наименование 

и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс на доставчика на 

стоки по приложение № 2, част втора. 

Според новия чл. 163г от ЗДДС, разпоредбите, 

определени в глава „деветнадесета „а“ (данък, 



дължим от получател- данъчно задължено лице) не се 

прилагат, когато за доставка на стоки или услуги по 

приложение № 2 са налице условията по чл. 7, 13, 15, 16 

и 28 (ВОД, ВОП, тристранна операция, внос и доставки 

на стоки, изпращани или превозвани извън 

територията на ЕС). 

В чл.92 има и още една промяна – нова ал.11, с 

която се определя срокът за възстановяване на 

данък, когато е назначена проверка или ревизия и 

лицето е извършило за последните 12 месеца преди 

текущия облагаеми доставки с нулева ставка повече от 

30% от всички извършени от него доставки или лицето 

– земеделски производител, е извършило за последните 

12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със 

ставка 20 на сто на произведените от него стоки по 

приложение № 2, част втора, на обща стойност повече 

от 50 на сто от общата стойност на всички извършени 

от него облагаеми доставки.  

Срокът е 30-дневен като се възстановява 

разликата между декларирания данък за 

възстановяване и размера на данъците и 

задължителните осигурителни вноски, които обосновано 

се очаква да бъдат установени при ревизията, а 

невъзстановената част от декларирания данък за 

възстановяване – в срокът за издаване на ревизионния 

акт. 

 

 

Отпадане на поредността, в която органът по 

приходите извършва прихващане на данъка за 

възстановяване с дължими публични вземания 

 



Отменена е ал.6 на чл.92 от ЗДДС, касаеща 

поредността, в която органът по приходите 

извършва прихващане на данъкът за възстановяване 

с дължимите публични вземания на задълженото лице. 

 

Създаден е специален режим за касова отчетност 

на данък върху добавената стойност 

 

Най-голямата промяна в ЗДДС, приета с ДВ бр. 101 от 

22.11.2013г. е в създадения специален режим за 

касова отчетност на данък върху добавената 

стойност, регламентиран в Глава седемнадесета „а“, 

чл.151а-чл.151д от ЗДДС. 

Такъв режим могат да прилагат регистрираните по 

чл.96, 97 и чл.100 от ЗДДС лица (подлежащи на 

задължителна регистрация; подлежащи на 

задължителна регистрация при доставки на стоки с 

монтаж и инсталиране и регистрираните по избор). 

Условията за прилагане са (приложени едновременно): 

- облагаем оборот не повече от левовата 

равностойност на 500 000 евро, реализиран за 

период, не по-дълъг от последните 12 

последователни месеца преди текущия месец; 

- нямат влязъл в сила ревизионен акт по реда на чл. 

122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

и/или за отговорност по реда на чл. 177; 



- нямат изискуеми и неизплатени данъчни 

задължения и задължения за осигурителни вноски 

по влезли в сила актове, а при наличие на такива 

задължения са предоставили обезпечение или им е 

издадено разрешение за отсрочване или 

разсрочване. 

Режимът не се прилага за редица доставки на стоки и 

услуги, изброени в чл.151а, ал.2, т.1-13 от ЗДДС (внос, 

ВОП, ВОД, освободени доставки и др.) 

В чл.151а-чл.151д от Закона са регламентирани 

общите положения, условията за прилагане и 

прекратяване на специалния режим, определяне на 

данъчно събитие, изискуемостта и начисляване на 

данъка, правото на данъчен кредит и документиране на 

доставките при прилагане на специалния режим за 

касова отчетност. 

За прилагане на специалния режим се издава 

разрешение от органите на Националната агенция за 

приходите чрез писмено искане по образец. Получилите 

разрешение са вписват в  специален публичен регистър. 

Режимът се прилага от първия ден на месеца, следващ 

месеца на получаване на разрешението и при 

положение, че условията за прилагането му са налице, 

може да се прекрати след изтичането на 12 месеца, 

смятано от месеца, следващ месеца на издаване на 

разрешението. 

Прилагането на новия режим ще доведе до известни 

неудобства и за служителите на НАП, (поради 

допълнителната натовареност по обработване на  

исканията за прилагане на режима), и за задължените 

лица (по обработка и администриране на документите). 



Наложително е да се направят и промени в софтуерните 

продукти за да има възможност да се приложи режима. 

Прилагащите специалния режим за касова наличност, 

са длъжни да начислят данък за доставка на датата на 

възникване на данъчното събитие като издадат 

фактура или известие, посочат фактурата или 

известието в дневника за продажбите за съответния 

данъчен период, като данъчната й основа и размерът на 

данъка не участват при определянето на резултата за 

данъчния период. Данъкът за доставката е изискуем на 

датата на получаване на цялостно или частично 

плащане по доставката. Доставчикът – лице, което 

прилага специалния режим е длъжно да издадеде 

протол за всяка от страните при получаване на 

частично или цялостно плащане и да отрази и включи 

размера на данъка от протокола при определяне на 

резултата за съответния данъчен период в дневника за 

продажби и в справка-декларацията по чл. 125 за този 

данъчен период. 

Лицата, прилагащи специалния режим за касова 

наличност упражняват правото на приспадане на 

данъчен кредит за получена доставка, по която 

доставчикът не прилага специалния режим или прилага 

специалния режим и във фактурата е вписано „касова 

отчетност“, който възниква за данъчния период, през 

който е извършено цялостно или частично плащане по 

доставката към доставчика, и се упражнява в срока по 

чл. 72 (данъчния период, през който е възникнал или 

през следващите 12 данъчни периода). 

Въвеждането на режима за касова отчетност на данък 

добавена стойност, отлага внасянето да данъка в 

бюджета, дори и за сделки, по които получателят няма 



право на данъчен кредит и това води до загуби за 

бюджета.   

  Документирането и отчитането на доставките по 

специалния режим за касова наличност се извършва по 

ред, определен с правилника за прилагане на закона. 

Извършените доставки, при които все още не е 

извършено плащане, се документират, като във 

фактурата или в известието към нея задължително се 

вписва „касова отчетност“. 

С чл.68, нова ал.6 се урежда правото на приспадане 

на данъчен кредит за получена доставка на стоки или 

услуги, за която е приложен специалният режим за 

касова отчетност на ДДС.  Правото възниква, когато 

подлежащият на приспадане данък стане изискуем. 

Към чл.71 са създадени нови ал.8 и ал.9, указващи 

условията за упражняване на правото на 

приспадане на данъчен кредит, при прилагане на 

специалния режим за касова наличност на данък върху 

добавена стойност, а именно лицето да притежава 

освен документ по чл.114 и чл.115 (фактура, известие 

към фактура) и документ за извършено плащане по 

банков път. 

Трудности биха възникнали от това, че в Закона е 

уредено само прилагане на режима за касова отчетност 

за сделки, плащани по банков път, без да се вземат 

предвид случаите, когато плащането се извършва 

частично по банков път и частично в брой.  

 

Други промени в ЗДДС  

 

Направена е уточнение в чл.6, регламентиращ 

доставката на стока. Според чл.6, ал.2, т.3 за доставка 

на стока се смята и договор за лизинг, в който е 



уговорена само опция за прехвърляне на собствеността 

върху стоката, при условие, че сборът от дължимите 

вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата 

по лизинга, е идентичен с пазарната цена на стоката 

към датата на предоставянето. Промяната се прилага за 

лизингови договори, сключени след 01.01.2014г. 

Промяната в чл.6, ал.3, т.1 е по-скоро редакционна и 

уточнява, че за възмездна доставка на стока се смята и 

отделянето или предоставянето на стоката за лично 

ползване или употреба на данъчно задълженото лице за 

цели, които са различни от независимата му 

икономическа дейност. 

В чл.6 е създадена и нова ал.5, която определя, че не 

се смята за доставка на стока за целите на ЗДДС 

преминаването на правото на разпореждане от 

залогодателя към заложния кредитор по смисъла на 

чл. 32, ал. 4 от Закона за особените залози. 

Следващата промяна засяга чл.9, ал.3, т.1 и т.2 от 

ЗДДС, отнасящ се за услугите, приравнени за 

възмездни доставки на услуги и също е чисто 

редакционна. Такива са предоставянето на услуги за 

лични нужди, различни от независимата икономическа 

дейност на данъчно задълженото лице. 

Къч чл.10, ал.1 е добавена нова т.5, с която се казва, че 

не е доставка на стока или услуга доставката към 

приобретателя от преобразуващия се, от 

отчуждителя или от апортиращия в резултат на 

предоставяне за ползване на имоти от 

държавата/общините/, заявителите за нуждите на 

частни детски градини, училища, както и на детските 

градини и училища с чуждестранно участие по Закона 

за народната просвета, и последващото им 



преминаване към държавата/общините/заявителите в 

случай на закриване на детските градини и училищата. 

Създаден е чл.20а, определящ мястото на 

изпълнение на доставка на услуга, за която се събира 

такса за преминаване на Граничния комбиниран 

мост „Видин – Калафат“. Мястото е на територията на 

Република България, когато направлението на 

пътуването е от България към Румъния и на  

територията на Румъния, когато направлението на 

пътуването е от Румъния към България. За целите на 

определяне мястото на изпълнение на доставка на стока 

или услуга, вътреобщностно придобиване и внос на 

стоки, свързани с поддръжката или ремонта на 

Граничния комбиниран мост „Видин – Калафат“, се 

приема, че средата на моста е териториалната граница 

между Република България и Румъния. Доставката на 

стока или услуга, вътреобщностното придобиване и внос 

на стоки, свързани с поддръжката или ремонта на 

частта от моста на територията на Република България, 

е с място на изпълнение на територията на страната. 

Доставката на стока или услуга, вътреобщностно 

придобиване и внос на стоки, свързани с поддръжката 

или ремонта на частта от моста на територията на 

Румъния, е с място на изпълнение на територията на 

Румъния. 

Промяната в чл.55, ал.1 относно определяне на 

данъчната основа при внос е чисто редакционна и в 

нея е уточнено, че митническата стойност се увеличава 

с данъци, мита, налози, такси, митни сборове, акциз, 

както и със свързани с вноса разходи, доколкото вече 

същите не са включени в нея. 

Към чл.63 е създадена нова ал.6, в която са 

регламентирани данъчното събитие и изискуемост 



на данъка при вътреобщностно придобиване при 

доставка с непрекъснато изпълнение с продължителност 

за период, по-дълъг от един календарен месец. 

Данъчното събитие настъпва в края на всеки 

календарен месец, като за календарния месец на 

прекратяване на доставките данъчното събитие 

настъпва на датата на прекратяване на доставките. 

Данъчната основа при такъв тип доставки се 

определя за всеки календарен месец пропорционално на 

броя на дните, включени в съответния календарен 

месец, спрямо общия брой на дните на изпълнение на 

доставката, включително дните на месеца на 

прекратяване на доставките (чл.64, нова ал.5). 

Удължен е периодът, през който се упражнява 

правото на приспадане на данъчен кредит за 

налични активи и получени услуги преди 

регистрацията и при дерегистрация и последваща 

регистрация на лицето – от 3 на 12 данъчни периода 

(чл.75, ал.2 и чл.77, ал.2). 

Намалени са критериите за одобряване на 

инвестиционен проект от министъра на финансите, 

свързан с издаване на разрешение за прилагане на 

специалния ред за начисляване на данъка при внос 

по Глава двадесета, а именно: размерът на 

инвестициите от 10 млн.лв. стават 5 млн.лв., а 

създадените нови работни места – от 50 бр., стават 30 

бр. (чл.166, ал.2, т.2 и т.3). 

В Допълнителните разпоредби са дадени определения 

на видовете отпадъци, изброени в Приложение № 2 

към глава деветнадесета „а“, като в последното са 

добавени и отпадъци от черни и цветни метали (т.73-

т.78 от ДР). 

  



 


