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Промени в ДДС законодателството

Промени в подоходното облагане

Промени в акцизното законодателство

Компенсация за гориво

В настоящия брой на Данъчни новини за 2022 г. обобщаваме по-важните
промени в данъчните закони, въведени със Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за
2022 г., обнародван в брой 52 от 5 юли 2022 г. на Държавен вестник.

Промените влизат от 1 юли 2022 г. с изключение на тези, за които са
предвидени други срокове.

Промени в ДДС законодателството

— Доставката на хляб и брашно, включително техният внос и
вътреобщностно придобиване, ще се облагат с нулева ДДС ставка
до 1 юли 2023 г. Въведена е дефиниция на понятията „хляб“ и
„брашно“ за ДДС цели.

— Доставката на централно отопление и природен газ, включително
техният внос и вътреобщностно придобиванe, ще се облагат с
намалената ДДС ставка от 9% до 1 юли 2023 г.

— Срокът за прилагане на режима на обратно самоначисляване при
местни доставки, като например на скрап и зърнени култури, се
удължава до 31 декември 2026 г.

Промени в подоходното облагане

— Увеличава се сумата, която може да бъде приспадната от годишните
данъчни основи при ползване на данъчното облекчение за деца по
реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за
2022, както следва:

за едно дете – от 4,500 лв. на 6,000 лв.;
за две деца – от 9,000 лв. на 12,000 лв.;
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за три и повече деца – от 13,500 лв. на 18,000 лв.;
за деца с увреждания – от 9,000 лв. на 12,000 лв. годишно.

— Въведена е възможност и е предвиден ред за авансово ползване на
облекчението за 2022.

— Увеличава се размерът на нормативно признатите разходи за
адвокатите от 25% на 40%, като промяната влиза в сила от 1 януари
2023 г.

Промени в акцизното законодателство

— Въвежда се нулева акцизна ставка, валидна до 20 юни 2025 г., за
следните продукти:

втечнен и природен газ, използвани като моторно гориво
топлинна енергия
енергийни продукти за комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия
електроенергия, произведена (a) от слънчева, вятърна енергия,
енергията на вълните, приливите или с геотермален произход,
(б) от хидравличен произход, произведена в хидроелектрически
инсталации, (в) от биомаса или от продукти, произведени от
биомаса, (г) от метан, изпускан в изоставени въглищни мини и
(д) от горивни клетки.

— Регламентират се срокът и редът за искане за възстановяване на
платен акциз за електрическа енергия, ползвана от железопътни
превозвачи и транспортни оператори.

— Уточнява се информацията, която следва да се съдържа в регистъра
на лицензираните складодържатели и на данъчните складове, воден в
Агенция „Митници“.

Компенсация за гориво

— Регламентиран е редът за предоставяне на компенсацията от 0.25 лв./
литър или килограм гориво на физически лица, като са определени
видовете горива и видовете моторни превозни средства, за които се
прилага компенсацията.

— Компенсацията ще се предоставя под формата на отстъпка от
продажната цена на съответното гориво.

— Крайните разпространители, предоставящи компенсацията, трябва да
документират, отчитат и декларират предоставената субсидия по
специални правила.
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