Данъчни новини на KPMG представя обобщение
на обнародваните промени в ЗДДС приложими
за 2022 г.
Февруари 2022

Корекция при погрешно третиране на доставката при влязъл в
сила акт, издаден от орган по приходите
Ваучери за храна
Доставки с нулева ДДС ставка
Други промени

В това издание на Данъчни новини обобщаваме по-важните промени в
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в брой
14 на Държавен вестник от 18 февруари 2022 г., които влизат в сила в
деня на обнародването му, с изключение на някои разпоредби, за които е
предвидена друга дата.

Корекция при погрешно третиране на доставката при влязъл в
сила акт, издаден от орган по приходите
—

Въвежда се възможността за корекция на погрешно издадени
данъчни документи дори при влязъл в сила ревизионен акт за
периода, в който са издадени или отчетени.

—

Промяната е в съответствие с практиката на Съда на Европейския
съюз по отношение на гарантиране на принципа на неутралност на
данъка и необходимостта от въвеждането на правен механизъм в
българското законодателство за корекции на погрешно третиране на
доставките след влязъл в сила ревизионен акт.

—

Типични ситуации, в които разпоредбата може да намери
приложение, включват: 1) корекция на начислен данък от доставчик
при отказано право на данъчен креди на получателя и 2) корекция
на пропуск за начисляване на ДДС от доставчик, установен с
ревизионен акт, така че клиентът да може да ползва данъчен кредит
по преиздадената с ДДС фактура.

—

Корекцията се извършва по общия ред на закона за корекция на
погрешно съставени данъчни документи и изисква съставяне на
протокол за корекция.

—

Не е предвидено времево ограничение за прилагане на
разпоредбата, което дава принципна възможност да се коригират

фактури и по вече влезели в сила ревизионни актове в рамките на
общата давност.

Ваучери за храна
—

Отпада разпоредбата, според която ваучерите за храна бяха изрично
изключени от обхвата на закона.

—

Промяната е продиктувана от установено от Европейската комисия
несъответствие на българското законодателство с европейските
правила по отношение на ДДС облагането на ваучерите. Така
ваучерите за храна ще се третират като всеки друг ваучер и
облагането им ще зависи от класифицирането им по вид за ДДС цели.

—

Наличието на различни ДДС ставки за хранителните стоки, за които
могат да се използват ваучерите за храна (напр. 9% ДДС ставка за
бебешките храни), предполага класифицирането им като многоцелеви
ваучери, тъй като към момента на издаването им не може да се
определи размерът на дължимия ДДС. В този случай облагането с
ДДС на ваучерите няма да става при тяхна продажба от операторите
към работодателите, а при продажбата на стоките, за които се
отнасят.

—

На практика през 2022 година ДДС облагането на ваучерите за храна
няма да се промени и те ще продължат да се използват като платежно
средство, т.е. както досега ДДС ще се начислява при използването на
ваучерите за купуване на хранителни продукти и услуги в ресторанти
и търговски обекти.

Доставки с нулева ДДС ставка
—

Въвежда се прилагането на нулева ДДС ставка за внос на стоки от
Европейската комисия или друг орган на ЕС, както и за доставки на
стоки и услуги, по които получатели са същите органи, когато стоките
за закупени при изпълнение на задачи, свързани с последствията от
пандемията от COVID-19.

—

Освобождаването не се прилага, ако внесените стоки, съответно
получените стоки и услуги, се използват незабавно или на по-късна
дата за последващи доставки срещу възнаграждение.

—

Промяната влиза в сила от 1 януари 2021 г., като е предвиден ред за
възстановяване на вече платения ДДС от органите на ЕС, които
трябва да подадат заявление за възстановяване до 31 март 2022 г.

—

Предвижда се облагане с нулева ДДС ставка на доставките на стоки и
услуги, по които получатели са въоръжените сили на държава членка
на ЕС, включително вноса и вътреобщностното придобиване на стоки
от същите, когато тези сили участват в отбранителни дейности в
рамките на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, извън
своята държава членка. Промяната влиза в сила от 1 юли 2022 г.

Други промени
—

Създава се нова “Глава двадесет и първа "а" от ЗДДС във връзка с
доставки от и до Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия, като се конкретизират текстовете по отношение на ДДС
третирането на тези доставки.

—

Прецизират се някои разпоредби, свързани с облагането на
доставките на стоки и услуги, извършени по електронен път към

данъчно незадължени лица, включително и на специалните режими
(режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни).
—

Разширява се обхватът на бебешките храни, за които се прилага
намалената ДДС ставка от 9% съгласно приложение № 4 от ЗДДС.
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