
Брой 1
 Януари 2019 г.

В този брой:

Отложено
начисляване на ДДС
при внос

Предоставяне на
електронни услуги
към крайни клиенти
(B2C продажби) 

Тристранна операция

Процедури по ДДС
регистрация и
дерегистрация

Изхабяване на
дълготрайни активи

Други промени

За информация

Промени в ППЗДДС в сила от
2019 г.

Данъчни новини на KPMG представя обобщение на по-
важните промени в ППЗДДС в сила от 8 януари 2019 г.

В настоящия брой на Данъчни новини за 2019 година обобщаваме
по-важните промени в Правилника за прилагане на Закона за
данък върху добавена стойност (ППЗДДС), обнародвани в брой 3
на Държавен вестник от 8 януари 2019 г., които влизат в сила с
обнародването им, с изключение на някои разпоредби, за които е
предвиден друг срок.

Отложено начисляване на ДДС при внос

Уточнява се редът за самоначисляване на ДДС и ползване на
данъчен кредит от вносителя при нововъведения в ЗДДС режим
на отложено начисляване на ДДС при внос на някои видове стоки.

В този случай в дневниците за продажбите и покупките ще се
декларират двата вида документи, т.е. протоколът по чл. 117 от
ЗДДС и митническата декларация, като за последната няма да се
попълват колоните за стойности.

Също така се предвижда митническият орган да извърши
служебно проверка относно ДДС регистрацията на вносителя и
липсата на изискуеми задължения и след това да разреши
вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно платен или
обезпечен.

Разпоредбите влизат в сила от 1 юли 2019 г.

Начало

Предоставяне на електронни услуги към крайни клиенти
(B2C продажби)

Уточнява се редът за уведомяване на НАП от страна на
доставчици във връзка с новоприетите в ЗДДС промени за
регистрации при B2C продажби на електронни услуги.

Определя се, че за целите на изчисляването на тавана от 10,000
евро 2019 г. ще се счита за първа „текуща календарна година“.



Направена е промяна в заявлението за ДДС регистрация
(Приложение № 1), като то се допълва със законовата разпоредба
за задължителна ДДС регистрация при B2C продажби на
електронни услуги над определения таван от 10,000 евро.

Начало

Тристранна операция

Уточнява се, че правилата за тристранни операции ще се прилагат
и когато посредникът е идентифициран за ДДС цели в държавата
членка на доставчика или на получателя, но е осъществил
съответното вътреобщностно придобиване (ВОП) под друг ДДС
номер от друга държава членка.

Начало

Процедури по ДДС регистрация и дерегистрация

Въведената в ЗДДС възможност за заявяване на доброволна
регистрация по ЗДДС при първоначална регистрация пред
Агенцията по вписванията се добавя към процедурите по
регистрация. В случай че лицето не заяви електронен адрес за
кореспонденция пред Агенцията по вписванията, ППЗДДС
предвижда същият да бъде заявен пред приходните органи в
тридневен срок от вписването на лицето в Търговския регистър.

Уточнява се, че регистрирано към 31 декември 2018 г. по избор
лице може да прекрати ДДС регистрацията си считано от 1 януари
2019 г, ако е било регистрирано преди 1 януари 2018 г. и ако са
налице другите обстоятелства за доброволна ДДС дерегистрация.

Пояснява се, че при прекратяване на юридическо лице с
ликвидация, в срока за подаване на заявлението за ДДС
дерегистрация лицето може да подаде декларация в свободен
текст до компетентната ТД на НАП, че желае да остане
регистрирано по ЗДДС до датата на заличаването му от
Търговския регистър.

Начало

Изхабяване на дълготрайни активи

Уточнява се, че при определяне на данъчната основа по смисъла
на чл. 27 от ЗДДС (безвъзмездни доставки) разходът за
изхабяване за дълготрайни активи се изчислява по линейния
метод за срока на полезния живот на стоката или услугата.

В този случай, полезният живот е срокът, през който се очаква
стоката или услугата да бъде икономически използваема, но не
може да бъде по-кратък от 20 години за недвижимите имоти и 5
години за останалите стоки и услуги.

Начало

Други промени

Прецизират се текстовете по отношение на отпадналото
изискване минималната стойност на обезпеченията при доставки
на течни горива да е 50,000 лв.



Създават се разпоредби относно реда и нужните документи за
доказване на доставки за посрещане на непосредствените нужди
на плавателни съдове и въздухоплавателни средства.

Уточнява се, че ако последният данъчен период при
дерегистрация по ЗДДС изтича през декември 2018 г., дължимият
ДДС следва да се внесе до края на февруари 2019 г.

Въвеждат се редакционни изменения, свързани със структурните
промени в Агенция „Митници“.

Начало

За информация
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