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Други промени
Данъчни новини на KPMG представя обобщение на обнародваните
промени в ЗДДС в сила от 2020 г.

В това издание на Данъчни новини за 2019 година обобщаваме по-
важните промени в Закона за данък добавена стойност (ЗДДС),
обнародвани в брой 96 на Държавен вестник от 6 декември 2019 г.,
които влизат в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на някои
разпоредби, за които е предвиден друг срок.

"Въвеждане на „бързите мерки“ като част от реформата в
ДДС системата"
Дава се възможност на чуждестранни лица при прилагане на „режим
складиране на стоки до поискване“ (call-off stock), да не се регистрират
по ДДС, когато прехвърлят стоки от друга държава членка до склад в
страната, ако са изпълнени условията за прилагане на режима. В тази
връзка се въвежда изискването за водене на специални електронни
регистри както от лицата, които изпращат стоките, така и тези, които
получават стоки под този режим.

Въвеждат се правила за причисляването на вътреобщностния
транспорт в хипотеза на „последователни доставки“, при които стоките
се транспортират директно от първия доставчик до крайния клиент и
транспортът е организиран от междинния доставчик. В общия случай,
транспортът следва да се причисли към доставката към междинния
доставчик, която ще представлява вътреобщностна доставка (ВОД),
облагаема със ставка 0%. Изключение от това правило ще е налице,
когато междинният доставчик съобщи на своя доставчик
идентификационния си номер от държавата на изпращане на стоката.
В този случай транспортът следва да се причисли към доставката,
извършена от междинния доставчик, а доставката, извършена към
междинния доставчик, ще бъде местна доставка в държавата на
изпращане на стоките.

Като условие за прилагането на нулевата ДДС ставка за ВОД се
въвеждат две нови изисквания: (i) получателят по доставката да
предостави на доставчика си валиден ДДС номер от държава членка,



различна от държавата на изпращане и (ii) доставчикът да е подал
коректна VIES-декларация.

Регламентират се документите, с които доставчикът трябва да
разполага за доказване на осъществена ВОД. Освен документи за
доставката, определени в ППЗДДС, той следва да набави и документи
съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/1912. Следва да се
има предвид, че Регламентът изисква поне две непротиворечащи си
доказателства от списък с изрично изброени документи, които не се
припокриват напълно с документите по ППЗДДС.

Промени, свързани с доставките на стоки
Понятието „доставка на стока“ се разширява с прехвърлянето на всяко
право за разпореждане със стока като собственик.

Предвижда се липса на доставка при безвъзмездно изграждане,
подобрение или ремонт на елементи на техническата инфраструктура
– публична държавна или публична общинска собственост. В този
случай доставчикът следва да има право да приспадне данъчен
кредит за направените разходи във връзка с инфраструктурата по
общия ред на закона.

Промени, свързани с "новите сгради"
Разширява се обхватът на понятието „нова сграда“ със следните две
хипотези: (i) в резултат на извършено надстрояване и/или допълващо
застрояване част от сградата е обособена като самостоятелен обект,
който може да бъде предмет на отделна доставка и (ii) осъществени са
разходи за реконструкция, основно обновяване и/или преустройство,
чиито размер е не по-малко от 1/3 (една трета) от пазарната цена на
новия имот.

Допълват се правилата за корекция на данъчен кредит за нови сгради,
възникнали по горния ред, като за извършеното подобрение започва
да тече нов 20-годишен срок.

Промени, свързани с регистрация по ЗДДС
Предвижда се правилата за задължителна ДДС регистрация за
достигнат облагаем оборот от 50,000 лв. (25,565 евро) да се прилагат
само за местни лица.

Въвежда се изискването за чуждестранните лица, които не са
установени на територията на страната и извършват облагаеми
доставки в страната (с изключение на тези, за които данъкът е
изискуем от получателя), да се регистрират задължително по ЗДДС,
независимо от достигнатия оборот, преди извършване на първата
облагаема доставка.

Създават се правила относно сумарно определяне на облагаемия
оборот за целите на ДДС регистрацията при последователно
извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от
свързани лица или лица, действащи съгласувано. Тези правила няма
да важат при прекъсване на дейността за повече от един месец.

 

Документиране с касови бележки и заместващи документи



Предоставя се възможност в случаи на продажби с неприсъствено
плащане с дебитна/кредитна карта на получателя да бъде издаден по
електронен път документ, различен от фискален/системен бон.

Предвижда се възможност за визуализиране на дисплей на фискален
бон, без такъв да се издава на хартия, при продажби, реализирани
чрез автомат за самообслужване.

 
Други промени
Предвижда се заявените електронни адреси за кореспонденция да се
считат за електронен адрес за получаване на съобщения по ДОПК.

Въвеждат се правила за облагане с ДДС за стоки, предназначени за
континенталния шелф и изключителната икономическа зона,
включително и когато стоките са поставени в режим реекспорт или
износ. Начисляването на ДДС в този случай ще става в режим на
самоначисляване, с протокол от задължените лица, за който данък ще
е налице право на данъчен кредит. Предвижда се уведомяване на
органите по приходите по електронен път.

Уточнява се лицето, което следва да направи корекция на данъчен
кредит при подобрение на нает или предоставен за ползване актив: (i)
при възмездно подобрение корекцията следва да се извърши от
наемодателя, а (ii) при безвъзмездно – от наемателя.
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