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В този брой:
Въведение
Какво предвиждат
промените?
Какви
предизвикателства
създават промените
пред бизнеса?
Каква подготовка е
нужна с оглед на
промените?

Данъчни новини на KPMG представя законодателни промени
и тенденции в областта на данъчното облагане.
В деветия брой са дискутирани предложените промени в
българското ДДС законодателство относно смесената лична и
стопанска употреба на фирмени превозни средства и недвижими
имоти и предизвикателствата пред бизнеса, които тези промени
пораждат, както и евентуалните стъпки за подготовка с оглед на
промените.
Въведение
На 13 октомври 2015 г. в Народното събрание беше внесен за
обсъждане проектозакон за изменение и допълнение на редица
данъчни закони, включително Закона за данъка върху
добавената стойност (ЗДДС). Една част от промените, касаещи
смесената (лична и стопанска) употреба на фирмени превозни
средства и недвижими имоти, породиха сериозен обществен
интерес и се очаква да имат чувствителен ефект за широк кръг
от фирми.
Промените в същността си изискват фирмите да определят и
оповестят начина, по който ще начисляват данък съобразно
степента на лично ползване на определени активи. Към момента
задължение за начисляване на ДДС при използване на стоки и
услуги, придобити от предприятието за лични цели на работници,
служители, управители и собственици, съществува, но то е общо
определено, без да е обвързано с конкретна методика и
задължение за оповестяване. В повечето държави от

Как KPMG в
България може да
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За информация

Европейския съюз подобни правила съществуват. Сега те се
въвеждат в България по отношение на превозни средства и
недвижими имоти, но може да се очаква този процес да
продължи и да обхване и други стоки и услуги с потенциално
смесено използване.
Начало
Какво предвиждат промените?
Основна част от промените в ЗДДС, предвиждани за следващата
година, касаят покупките, свързани с превозни средства и
недвижими имоти. Предложените от Министерството на
финансите (МФ) промени засягат смесената употреба на тези
фирмени активи, като се въвеждат:
нови ограничения на правото на данъчен кредит
изискване за деклариране на активите със смесена
употреба
методика за разпределение на преките разходи между
лична и стопанска употреба (очаква се от МФ) и
санкции при неизпълнение на задължението за
оповестяване или неспазване на методиката.
Начало
Какви предизвикателства създават промените пред
бизнеса?
Промените поставят редица предизвикателства пред бизнеса и
очакваме в резултат на тях да възникнат допълнителни разходи
за данъци и за администриране на процеса. За ефективно
справяне с предизвикателствата, фирмите следва да анализират
някои основни въпроси, чиито отговори в крайна сметка водят до
формулиране на фирмена политика за смесеното използване
на активи за стопански и лични нужди и стратегия за
оповестяване пред приходната администрация, а именно:
Как да се следи личната и стопанска употреба и какви
доказателства могат да се генерират за това с разумни
административни усилия?
Как изискването за деклариране от 2016 г. ще засегне
смесената употреба на превозни средства и недвижими
имоти през предходни периоди?
Какъв подход да се възприеме за смесената употреба на
стоки и услуги, за които промените не изискват
деклариране, например преносими компютри, мобилни
устройства, телекомуникационни услуги и други?
Как промените в ЗДДС ще се отразят на други данъчни
задължения, например признаване на разходи за целите на
Закона за корпоративно подоходно облагане и облагане на
личната употреба на физическите лица по Закона за
данъците върху доходите на физическите лица?

Начало
Каква подготовка е нужна с оглед на промените?
Коментираните промени в ЗДДС все още не са финални.
Предстои тяхното обсъждане и гласуване в Народното събрание.
Въпреки това, считаме, че е препоръчително фирмите да
започнат да се подготвят, тъй като оформянето на фирмената
стратегия изисква анализ на съществуващото положение и
преосмисляне на съществуващи практики и вътрешни процедури,
например:
Инвентаризация на използваните превозни средства и
недвижими имоти и класирането им според това дали
активите са:
придобити ИЛИ наети (с особено внимание към
договорите за финансов лизинг с опция или без
опция за изкупуване)
използвани частично за лични нужди ИЛИ такива, за
които може да се докаже 100% стопанска употреба
с ползван ИЛИ неползван данъчен кредит (с особено
внимание към годината на придобиване)
„леки автомобили” по смисъла за ЗДДС ИЛИ се
класифицират като други превозни средства.
Изчисляване на потенциалните ДДС и други данъчни
ефекти при различни варианти на доказване на нивото на
стопанска употреба, както и оценка на административното
усилие и наличен капацитет за генериране на тези
доказателства
Оценка на потенциалните рисковете за минали периоди
при различните варианти за оповестяване на лична
употреба
Идентифициране и на други стоки и услуги със смесена
употреба извън превозни средства и недвижими имоти и
определяне на потенциалните ефекти за тях
Преразглеждане на съществуващите практики и политики
за смесено ползване на стоки и услуги с оглед очакваните
задължения за оповестяване и фокусиран контрол от
страна на органите.
Начало
Как KPMG в България може да помогне?
В случай че:
предвидените промени пораждат въпроси и неясноти по
отношение на смесеното използване на стоки и услуги във
Вашето дружество
искате да сте запознати с възможните данъчни ефекти,
които тези промени ще породят за Вас

чудите се кои са приложимите за Вас практически решения
или
бихте желали да сте подготвени с предварително
формулирана фирмена политика и стратегия за
оповестяване,
ние ще се радваме да се свържете с нас и да организираме
среща, на която да обсъдим какъв ефект биха имали промените
върху Вашето дружество и какви са евентуалните релевантни
стъпки във Вашата специфична ситуация. Всякакви въпроси
можете да задавате и писмено на следния имейл адрес:
BGDLTaxLawChanges2016@kpmg.com.
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