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Брой 2
Декември 2018 г.

В този раздел:

Третиране на ваучери
по ЗДДС

Отложено
начисляване на ДДС
при внос

Обезпечение при
доставки на течни
горива 

Местен таван при
предоставяне на
електронни услуги
към крайни клиенти
(B2C продажби) 

Електронни касови
бележки при онлайн
продажби

Други промени

За информация

Промени в Закона за данък върху
добавената стойност

В този раздел на брой 2 на Данъчни новини за 2018 година
обобщаваме по-важните промени в Закона за данъка върху
добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в брой 98 на Държавен
вестник от 27 ноември 2018 г., които ще влязат в сила от 1 януари
2019 г., с изключение на някои разпоредби, за които е предвиден
друг срок.

Третиране на ваучери по ЗДДС

Имплементират се разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1065 от
27 юни 2016 година за ваучерите, като се въвеждат понятията
„ваучер за конкретна цел“ и „многоцелеви ваучер“ и се определят
правилата за облагането им с ДДС.

Ваучерът за конкретна цел е такъв, за който при издаването му са
известни мястото на изпълнение на бъдещата доставка и
дължимият ДДС по нея. Данъкът в този случай ще се начислява
при продажбата на ваучера, а не при използването му за
покупката на съответните стоки или услуги. Така, ДДС ще се
дължи дори и ако ваучерът не бъде използван.

Многоцелевият ваучер е различен от този за конкретна цел.
Данъкът в този случай ще се начислява при продажбата на
стоките и услугите, за които се използва ваучерът.

Извън обхвата на правилата за ваучери остават някои специфични
инструменти и ваучерите за храна, издадени по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Новите правила ще се прилагат за ваучери, издадени след 31
декември 2018 г.

Начало

Отложено начисляване на ДДС при внос

От 1 юли 2019 г. се създава възможност за отложено начисляване
на ДДС при внос от вносителя за някои видове стоки, изрично
упоменати в закона (ново приложение № 3 към чл. 167а от ЗДДС).
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Това са основно някои цветни и черни метали, руди, органични и
неорганични химически продукти.

Дължимият при вноса ДДС за тези стоки ще се начислява от
вносителя в справката-декларация, подобно на механизма на
самоначисляване, и няма да се внася ефективно в съответното
митническо учреждение.

Правото на данъчен кредит за осъществения внос ще се определя
по общите правила на закона.

За да може да се приложи отложеното начисляване: (i) вносителят
трябва да е регистриран по ЗДДС по общия ред (т.е. не на
основание специална ДДС регистрация) за повече от шест месеца
преди извършването на вноса, (ii) да няма изискуеми и
неизплатени публични задължения, и (iii) митническата стойност
на всяка стока, предмет на внос, да е равна или по-голяма от
50,000 лв.

Начало

Обезпечение при доставки на течни горива

Отпада минималната стойност от 50,000 лв. на обезпеченията при
доставки на течни горива.

За вече предоставените обезпечения, за които има основание да
бъдат намалени, лицата следва да подадат пред НАП искане за
освобождаване на превишението до 50,000 лв.

Начало

Местен таван при предоставяне на електронни услуги
към крайни клиенти (B2C продажби)

Въвежда се таван от 10,000 евро реализирани продажби на
електронни услуги към крайни клиенти (B2C продажби) в други
държави членки, под който тези продажби ще се облагат според
ДДС правилата на държавата на установеност на доставчика.

Таванът от 10,000 евро се определя като обща стойност на
извършените B2C продажби в държави членки, различни от
държавата, в която е установен доставчикът, и не следва да се
превишава през текущата и през предходната година.

За да може да се приложи този режим, доставчикът следва да е
установен само в една държава членка.

Таванът не е задължителен и доставчикът може да избере да
прилага общите правила за облагане на B2C продажбите на
електронни услуги, а именно да начислява ДДС по режима на
MOSS.

Начало

Електронни касови бележки при онлайн продажби

Интернет магазините ще могат да издават при онлайн продажба
електронен фискален бон, който ще се предоставя по имейл на
купувача. Това ще е възможно за онлайн магазините, които се
регистрират в новосъздадения от НАП електронен публичен
списък на електронните магазини. Редът за вписване и
заличаване от този списък ще се определи допълнително с
изменения в Наредба № Н-18.
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Начало

Други промени

Създава се възможност при прекратяване с ликвидация лицето да
остане ДДС регистрирано до датата на заличаването му от
търговския регистър, като в този случай ликвидаторът ще бъде
солидарно отговорен за данъка през периода на ликвидацията.

Въведени са промени, свързани с доставките с международен
транспорт и по-специално на доставките за посрещане на
непосредствените нужди на плавателни съдове и
въздухоплавателни средства.

Удължава се срокът за прилагане на обратното начисляване на
ДДС при доставки на зърнени и технически култури до 30 юни
2022 г.

Начало

За информация

Иван Въргулев
 Директор, Непреки данъци

 Тел:   + 359 (2) 9697 700 
 Факс: + 359 (2) 9697 878 

ivargoulev@kpmg.com

kpmg.com/bg
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