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Обнародвани промени в ЗДДС

В седмия брой на Данъчни новини за 2017 година обобщаваме по-
важните промени в Закона за данък добавена стойност (ЗДДС),
обнародвани в брой 97 на Държавен вестник от 5 декември 2017
г., които ще влязат в сила от 1 януари 2018 г., с изключение на
някои разпоредби, за които е предвиден друг срок.

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

Съкращава се срокът за подаване на заявление за
регистрация по ЗДДС от 14-дневен на 7-дневен в случаите
на възникване на основание за задължителна регистрация
по закона.

Въвежда се задължение за подаване на заявление за
задължителна регистрация по ЗДДС, когато облагаемият
оборот от 50,000 лв. е достигнат за период не по-дълъг от
два последователни месеца, включително текущия. В този
случай заявлението следва да бъде подадено в 7-дневен
срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Ако лицето не подаде заявлението в този срок и приходните
органи го регистрират по тяхна инициатива, то ще дължи
ДДС за облагаемите доставки, с които се надхвърля
оборотът от 50,000 лв., до датата, на която е регистрирано
от приходните органи.

Отменят се разпоредбите относно възможността за отказ на
регистрация на лице, което не е предоставило обезпечение
поради неуредени ДДС задължения. Предвиден е ред за
освобождаване на предоставените до 31 декември 2017 г.
обезщетения.

Отпада задължението за подаване на заявление за
дерегистрация по ЗДДС в случаите на прекратяване на
юридическо лице без ликвидация, на неперсонифицирано
лице и на осигурителна каса. В тези случаи
дерегистрацията ще се извършва служебно от органа по
приходите.



Обезпечение при получаване на течни горива

Отпада задължението за предоставяне на обезпечение от
лица, осъществили вътреобщностно придобиване (ВОП) на
течни горива или получили течни горива, освободени за
потребление съгласно Закона за акцизите и данъчните
складове, когато горивата са предназначени за собствено
потребление.

НАП ще създаде публичен електронен регистър за тези
лица и освобождаването ще се прилага за лица, вписани в
регистъра. Редът за вписване и съдържанието на регистъра
ще се регламентират с Правилника за прилагане на ЗДДС
(ППЗДДС).

До създаването на регистъра, за целите на освобождаване
от задължението за предоставяне на обезпечението, лицата
ще трябва да подадат в НАП декларация в 7-дневен срок
преди датата на възникване на данъчното събитие при ВОП
или преди датата на освобождаването на течните горива за
потребление.

За вече предоставените обезпечения лицата могат да
подадат пред НАП искане за тяхното освобождаване.
Освобождаването следва да стане в 30-дневен срок от
искането (освен ако не е възложена ревизия) след
прихващане на други неуредени ДДС задължения.

Начало

Електронно подаване на отчетни регистри

Отпада възможността за подаване на ДДС справка-
декларация, VIES-декларация и отчетни регистри на
хартиен и на технически носител, освен в случаите на
подаване на декларации след дерегистрация по ЗДДС и при
наследяване. Така подаването ще става само по
електронен път.
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Корекция на ползван данъчен кредит

Разпоредбите в ППЗДДС относно корекции на данъчен
кредит са пренесени в ЗДДС. По-специално това са
разпоредбите относно (i) реда за приспадане на
първоначално неползван данъчен кредит за дълготрайни
активи, но приспаднат в резултат на извършена годишна
корекция, и (ii) правилата за определяне на размера на
пропорцията и на коефициента за частичен данъчен кредит.

Отпада задължението за извършване на годишна корекция
за дълготрайни активи, които не са налични към края на
календарната година и за които е извършена еднократна
корекция по общия ред (например при липса или брак).
Това правило ще се прилага и за 2017 г.

Начало

Други промени



Нулевата ДДС ставка за международен превоз на пътници,
която се простира и върху МПС като част от багажа на
пътника, няма да се прилага за МПС, с които се изпълняват
договори за превоз на товари.

Разпоредбата относно данъчното събитие в случаите на
доставка с поетапно изпълнение ще се прилага и за стоки, а
не само за услуги.

Изменя се регулаторният режим по отношение на
сервизните фирми на фискални устройства, който от
регистрационен става разрешителен.

Създава се възможност за прилагане на принудителна
административна мярка „запечатване на обект за срок до
един месец“ и към трето лице, стопанисващо обекта към
момента на запечатването му, което е знаело или е могло
да знае, че е започнала процедура по запечатване.

Разпоредбата, регламентираща освобождаване от облагане
с ДДС доставката на „универсална пощенска услуга“, няма
да се прилага и за други услуги, включени в универсалните
пощенски услуги.
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