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интерес и изчерпването на първото и второто издание, така 
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законодателство и ЗДДС.
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в областта на данъчното право, така и за общопрактикуващи 
юристи и икономисти, занимаващи се с данъчна проблематика, 
и по-специално с данъчно облагане с ДДС на вътреобщностната 
търговия. 

Съдържанието на книгата е поднесено на общодостъпен 
език, така че да може да се ползва от максимално широк кръг 
хора - както специалисти по данъчно право, така и студенти, 
мениджъри, експерти. 

Авторът, адв. Любомир Владикин, е юрист с над 13-годишен  
практически опит в сферата на данъчното право – процесуално 
представителство и данъчни консултации. Автор е на редица 
монографии по проблемите на данъчното облагане в Република 
България и в ЕС, а настоящият труд до голяма степен обединява и 
онагледява натрупания през годините теоретичен и практически 
опит. 

Книгата отговаря на някои от най-често възникващите 
въпроси при вътреобщностната търговия със стоки и услуги и 
облагането с ДДС и акциз. В нея се разглеждат малко познати 
на българския читател актуални въпроси от общностното 
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европейско право. В книгата е разгледана и практиката на Съда 
в Люксембург, касаеща вътреобщностната търговия със стоки и 
услуги. 

В книгата е разгледан и специалния режим за касова 
отчетност на ДДС в сила от 01.01.2014 г. Последния не намира 
пряко приложение пряко приложение при вътреобщностната 
търговия със стоки и услуги, но се отразява косвено при 
упражняване на правото на данъчен кредит. Връзката между 
упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит 
при режима „касова отчетност“ с последващата вътреобщностна 
доставка е с оглед установяване на действителността на 
доставките, при твърдения за данъчни измами и злоупотреби от 
приходната администрация.

Предлаганият труд е съобразен и с последните изменения 
в европейското законодателство, ЗДДС и Закона за акцизите 
и данъчните складове към ДВ бр. 1 от 03.01.2014, в сила от 
01.01.2014.

 

                                         
  адв. Петър Славов
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I. ВстъПитЕлни бЕлЕжки

Законът за данък върху добавената стойност - ЗДДС (обн., 
ДВ, бр. 63 от 04.08.2006 г.), е в сила от деня на влизане в сила 
на Договора за присъединяване на Република България към 
Европейския съюз, с изключение на § 3, § 16, т. 1 и т. 3, § 17 - § 24 
от закона, които са в сила от 04.08.2006 г.  (§ 26 от преходните и 
заключителни разпоредби на закона). Част от разпоредбите му 
са съобразени с Шестата директива 77/388/ЕЕС от 17.05.1977 
г. за уеднаквяване на законодателството на страните членки, 
уреждащо данъка върху оборота - обща система на данъка върху 
добавената стойност. Съветът на Европейската общност прие, 
че между държавите членки не може да съществува режим на 
внос и износ, тъй като не са налице вътрешни граници между 
държавите членки. Шестата директива е отменена с Директива 
2006/112 от 26.11.2006 г. относно общата система на ДДС, в сила 
от 01.01.2007 г. Разпоредбите на директива 2006/112 по ясен и 
рационален начин въвеждат разпоредбите на директива  77/388/
ЕИО от 17.05.1977 и приложимите на директива разпоредби 
на 67/227/ЕИО на Съвета от 11.04.1967 г. Изграждането 
на вътрешния пазар и прилагането от държавите членки на 
законодателството относно ДДС изисква да не се нарушава 
конкуренцията и свободното движение на стоки и услуги. С 
приемането на директива 2006/112 за функционирането на 
вътрешния пазар  се осигурява опростеност и неутралност 
при събиране на ДДС във всички етапи на производството, 
разпределението и предоставянето на услуги.

В търговията между държавите членки на Европейския 
съюз терминът „износ” е заменен с „вътреобщностна доставка” 
(ВОД), а „внос” - с „вътреобщностно придобиване” (ВОП).  
ЗДДС предвижда, че облагането с ДДС при вътреобщностната 
търговия със стоки се извършва по мястото на тяхното 
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предназначение. Това означава, че вътреобщностната доставка 
на стоки се облага със ставка нула, а вътреобщностното 
придобиване на стоки - със ставката, предвидена в съответната 
държава членка. Това е предходен режим за данъчно облагане на 
вътреобщностната доставка на стоки. Принципно облагането с 
ДДС след отпадане на предходния режим няма да се извършва в 
държавата членка по местоназначението, а в държавата членка по 
доставката.

При доставка на услуги (вкл. вътреобщностната доставка 
на услуги), ако получателят е данъчно задължено лице,  
облагането се извършва в мястото, в което се потребява услугата, 
ако получателят е данъчно незадължено лице, се запазва старото 
правило, действало до 31.12.2009 г. - облагането се извършва там, 
където е установен доставчикът. 

Вътреобщностната доставка и вътреобщностното 
придобиване на стоки се илюстрират със следния пример: 

местно лице, регистрирано по ДДС в България, прехвърля 
собствеността върху стока (например машини) на лице, 
регистрирано по ДДС в Германия, и доставя стоката от България 
до Германия. В този случай местното за България лице извършва 
вътреобщностната доставка, която подлежи на облагане в 
България с ДДС със ставка нула, а получателят (купувачът) 
на стоката - лицето в Германия, извършва вътреобщностно 
придобиване, за което това лице дължи ДДС по данъчната ставка 
в Германия.
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Вътреобщностната доставка (ВОД) на стоки е облагаема 
в България с нулева ставка за доставчика, като последният има 
право на данъчен кредит при общите условия на ЗДДС относно 
стоките, обект на ВОД. Вътреобщностното придобиване се 
облага с данъчната ставка по ДДС, приложима в Германия - 
държавата членка на получателя. При всяка една вътреобщностна 
доставка на стоки от държава членка е налице вътреобщностно 
придобиване в друга държава членка.

При облагането с ДДС при вътреобщностната търговия се 
прилагат следните режими:

І.  Вътреобщностна доставка на стоки.
ІІ.  Вътреобщностно придобиване на стоки.
ІІІ.  Дистанционна продажба на стоки.
ІV.  Вътреобщностно придобиване на нови моторни 

превозни средства. Вътреобщностно придобиване на 
акцизни стоки.

V.  Доставка на стоки, извършвани от нерегистрирани 
по ДДС лица.

 VІ. Вътреобщностна тристранна операция със стоки.
VІІ.  Специален ред на облагане на доставките на стоки 

втора употреба, произведения на изкуството, 
колекционерски предмети и антики

VІІІ.  Вътреобщностна доставка на услуги.
IX. Специален ред за облагане на туристическата услуга
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 II. ВътРЕОбщнОстна ДОстаВка на 
стОки

1. Понятие за вътреобщностна доставка на стоки
 Вътреобщностната доставка на стоки е:
1.1.  Възмездното прехвърляне на правото на собственост 

или на ограничени вещни права върху стока, 
транспортирана от или за сметка на доставчика, 
регистрирано по ЗДДС лице, или на получателя, от 
територията на Република България до територията 
на друга държава членка, когато получателят е данъчно 
задължено или данъчно незадължено юридическо 
лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава 
членка (чл. 7, ал. 1 от ЗДДС).

1.2.  Фактическо изпращане или транспортиране1 на 
стоки от територията на страната до територията 
на друга държава членка, от едно и също лице 
за целите на неговата икономическа дейност, 
което е регистрирано по ДДС и в другата 
държава членка (чл. 7,  ал. 4 от ЗДДС)- т.нар. 
вътреобщностен трансфер на стоки.

1.3.  Прехвърляне на правото на собственост или 
ограничено вещно право на ново превозно средство, 
изпратено или транспортирано от или за сметка на 
доставчика или на получателя от територията на 

1  В решение С 84/09 Съдът в Люксембург постановява, че: Член 20, първа алинея 
и член 138, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 
2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност следва да 
се тълкуват в смисъл, че определянето на дадена сделка като вътреобщностна 
доставка или придобиване не може да зависи от спазването на какъвто и да било 
срок, в който трябва да започне или завърши превозът на разглежданата стока от 
държавата членка на доставката към държавата членка по местоназначение.
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Република България до територията на друга държава 
членка, независимо дали получателят е данъчно 
задължено лице или данъчно незадължено лице.

1.4. Прехвърляне на правото на собственост или 
ограничено вещно право на акцизни стоки, 
изпратени или транспортирани от или за сметка 
на доставчика - регистрирано по този закон лице, 
или на получателя от територията на Република 
България до територията на друга държава членка, 
когато получателят е данъчно задължено лице или 
данъчно незадължено юридическо лице, което не 
е регистрирано за целите на ДДС в друга държава 
членка. Обект на ВОД и ВОП са само движими вещи.

При вътреобщностната доставка доставчикът (местно 
лице или чуждестранно лице, действащо чрез място на 
стопанска дейност в Република България) издава фактура на 
чуждестранното лице, в която посочва своя и на чуждестранното 
лице идентификационен номер по ДДС.

 За да е налице вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1, 2 
и 3 от ЗДДС, е необходимо кумулативно да са налице следните 
предпоставки:

-  доставчикът2 да е  лице, регистрирано по ДДС в 
България;

-  получателят на стоките да е данъчно задължено 
лице или данъчно незадължено юридическо лице, 

2 При действително осъществена вътреобщностна доставка на стоки, но при 
извършването на която  доставчикът е прикрил самоличността на действителния 
купувач, за да му позволи да избегне плащането на данъка върху добавената 
стойност, държавата членка, от която се изпращат или транспортират стоките 
при вътреобщностната доставка, може да не допусне освобождаване за тази 
сделка въз основа на правомощията си съгласно първата част от изречението 
на член 28в, A от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 
(решение С 285/09 на Съда в Люксембург).



ДДС И АКЦИЗИ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС

- 14 -

регистрирано или нерегистрирано по ДДС лице в 
държава членка, или лице нерегистрирано по ДДС, 
вкл. данъчно незадължено лице при доставка на ново 
превозно средство или акцизни стоки;

-  стоките да се изпращат или транспортират от 
територията на страната до територията на държава 
членка, от или за сметка на доставчика или на 
получателя; 

-  доставката да е облагаема с ДДС и да е възмездна;
-  доставчикът да е прехвърлил правото на собственост 

или ограничено вещно право върху стоката на 
получателя или фактически да е предоставил стоки в 
хипотезата на чл. 6, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от ЗДДС.

Доставчици на стоки при вътреобщностната доставка 
са местните физически и юридически лица, местните 
неперсонифицирани дружества, както и чуждестранните 
лица, установени на територията на Република България и 
регистрирани по ДДС. 

Легална дефиниция на понятието „лице, установено на 
територията на страната“, е дадена в § 1, т. 11 от ЗДДС. Това е лице, 
което е със седалище и адрес на управление на територията на 
страната или има постоянен обект на територията на страната. Не 
се смята за установено на територията на страната чуждестранно 
лице, което има обект на територията на страната, който не 
взема участие в извършването на доставката. Чуждестранните 
лица, имащи постоянен обект на територията на страната, се 
регистрират по ДДС чрез акредитиран представител.

Ако получателят по ВОП в държава членка не е регистриран 
по ДДС, възниква въпросът: налице ли е вътреобщностно 
придобиване? Нормата на чл. 99, ал. 1 и 2 от ЗДДС задължава 
всяко данъчно задължено и данъчно незадължено лице, 
нерегистрирано по ДДС, извършващо вътреобщностно 
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придобиване, да се регистрира по ДДС, когато общата стойност 
на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата 
календарна година надвиши определения законоустановен 
праг. В Република България този праг е 20  000 лева. От така 
установеното задължение може да се направи изводът, че ВОП 
е налице и когато получателят не е регистрирано по ДДС в 
съответната държава членка. В случай, че общата стойност 
на вътреобщностните придобивания за текущата календарна 
година не надвиши 20 000 лева, ВОП няма да се облага с ДДС.

Специфичен случай на облагане с ДДС е при 
вътреобщностен трансфер на стоки от България към друга 
държава членка, ако лицето, извършващо трансфера към тази 
държава членка, не е регистрирано по ДДС, в тази държава 
членка. В този случай е налице възмездна облагаема доставка 
с място на изпълнение на територията на Република България   
/чл.7, ал. 3, т. 3 от ЗДДС/. 

При доставката на нови превозни средства и акцизни стоки 
е налице ВОП, независимо дали получателят е регистриран по 
ДДС в държавата членка по местоназначение. Регистрацията по 
ДДС на получателя в държава членка не е условие за възникване 
на вътреобщностно придобиване. До момента на регистрация 
по ДДС по общия ред3 или за вътреобщностно придобиване 
получателя на ВОП не начислява ДДС.

Ако доставчикът не е регистрирано по ДДС лице в страната 
(Република България), но са изпълнени останалите условия по 
чл. 7, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, не е налице вътреобщностна доставка. 

3  Правото на приспадане на данъчен кредит не може да се ограничава в случаи, 
че доставчикът не е регистриран по ДДС. Получателя по облагаема доставка 
има право на данъчен кредит за платения ДДС на доставчика, и в случая когато 
последния не е регистриран по ДДС, когато фактурите за тези доставки 
съдържат цялата изискуема информация по посочения член  22, параграф  3, 
буква б) от Шеста директива, и в частност информацията, която е необходима 
за идентифициране на издателя на фактурите и на естеството на предоставените 
услуги /решение СЕС.
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В случай че стоката, обект на вътреобщностната доставка, 
не е транспортирана от територията на Република България 
до територията на друга държава членка, е налице облагаема 
доставка с място на изпълнение на територията на страната, а не 
вътреобщностна доставка (аргумент от чл. 53, ал. 3 от ЗДДС).

Когато доставчикът е регистрирано лице по ДДС в 
България, вътреобщностната доставка се облага в България 
с данъчна ставка 0%4. Нулевата ставка на вътреобщностната 
доставка заменя действащия до 31.12.2006 г. режим на износ от 
Република България за държави членки на ЕС. Това означава, 
че при вътреобщностната доставка доставчикът ще начислява 
данъчна ставка нула, а получателят (регистриран по ДДС в 
държавата членка) ще се облага за вътреобщностно придобиване 
с данъчната ставка в тази държава членка.

Вътреобщностният трансфер на стоки по ЗДДС е 
вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС. 
Когато лицето, извършващо трансфера на стоки, е регистрирано 
по ДДС в България и в държавата членка, в която приключва 
транспортът, налице е вътреобщностна доставка. В случай че 
лицето, извършващо трансфера на стоки, е регистрирано по 
ДДС само в България, но не е регистрирано по ДДС в другата 
държава членка, е налице възмездна доставка на стока с място 
на изпълнение на територията на страната. Това означава, че 
тази доставка ще се облага с данъчна ставка 20% на основание 
чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС. По силата на последния, изпращането 
или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, 
обработени, закупени, придобити или внесени на територията 

4 В чл. 138 от Директива 2006/112 е предвидено, че „държавите членки 
освобождават доставката на стоки, изпратени или превозени до местоназначение 
извън съответната им територия, но на територията на Общността, от или 
за сметка на продавача или клиента, придобиващ стоките за друго данъчно 
задължено лице или за данъчно незадължено юридическо лице, действащо в това 
си качество в държава членка, различна от тази, в която е започнало изпращането 
или превоза на стоката”. 
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на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата 
икономическа дейност, когато стоките се изпращат или 
транспортират за целите на неговата икономическа дейност от 
или за негова сметка от територията на страната до територията 
на друга държава членка, представлява възмездна доставка. 

При вътреобщностния трансфер на стоки няма 
прехвърляне на правото на собственост или ограничени вещни 
права, а просто физическо движение на стоки от една държава 
членка до друга държава членка, като трансферът се извършва 
от едно и също лице. В случай че лицето, извършващо трансфера 
на стоки, е нерегистрирано по ДДС лице, то оборотът от този 
трансфер участва при формиране на оборота за задължителна 
регистрация по ДДС.

Разпоредбата на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС е транспонирана от 
разпоредбата на чл. 17 от Директива 2006/112. В последната 
е предвидено, че като възмездна доставка на стоки се третира 
„прехвърляне в друга държава членка” от данъчно задължено 
лице на стоки, част от неговите стопански активи.5

Когато стоката е предмет на две последователни доставки, 
извършени между различни данъчно задължени лица, действащи 
в това си качество, но има само един вътреобщностен превоз, 
определянето на сделката, към която трябва да се отнесе този 
превоз, а именно първата или втората доставка — така че тази 
сделка да се обхване от понятието за вътреобщностна доставка, се 
извършва при отчитане на всички обстоятелства на конкретния 
случай, за да се установи коя от тези две доставки отговаря на 
всички условия, свързани с вътреобщностните доставки6. При 

5 В пар. 2 на чл. 17 от Директива 2006/112 е дадена легална дефиниция на 
„прехвърляне в друга държава членка: „означава изпращането или превоза на 
движима материална вещ от или от името на данъчно задълженото лице, за 
целите на неговата стопанска дейност, до местоназначение извън територията 
на държавата членка, на чиято територия се намира вещта, но на територията на 
Общността“.

6 Решение С 430/09 на Съда в Люксембург



ДДС И АКЦИЗИ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС

- 18 -

последващите доставки са налице три данъчно задължени лица, 
установени в две различни държави. Възможните хипотези са 
междинният купувач да е получил заявка от крайния купувач, 
преди да е придобил стоките от своя доставчик или съответно 
да е придобил стоките без направена заявка и да ги препродава. 
Когато първият „купувач, който е придобил правото да се 
разпорежда със стоката като собственик на територията на 
държавата членка на първата доставка, изрази намерението си 
да превози тази стока към друга държава членка и се представи 
с идентификационния си номер по ДДС, предоставен от 
последната държава, вътреобщностният превоз трябва да се 
отнесе към първата доставка, при условие че правото да се 
разпорежда със стоката като собственик е било прехвърлено 
на втория купувач в държавата членка по местоназначение на 
вътреобщностния превоз”. Когато първият купувач уведоми 
своя доставчик, че стоката ще се препродаде на друго данъчно 
задължено лице, преди да напусне страната, като посочи 
идентификационния си номер по ДДС в държава членка, в която 
е установен доставчикът, носител на задължението по ДДС 
е доставчикът. Това означава, че първата доставка е с място на 
изпълнение на територията на съответната държава членка и 
ще се облага само в тази държава, докато втората доставка ще е 
вътреобщностна. 

Вътреобщностният превоз ще се отнесе към първата 
доставка само когато са налице следните кумулативни 
изброени условия:

- първият купувач представи идентификационния си 
номер по ДДС в другата държава членка и изрази 
намерението си за превоз до нея,

- първият купувач прехвърли собствеността върху 
стоката в държавата членка по местоназначението й. 
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В този случай първата доставка ще е вътреобщностна 
доставка, а втората - с място на изпълнение в държавата членка по 
местоназначението. Последното означава, че ДДС се начислява 
по втората доставка от първия купувач на последния такъв.

При две последователни доставки е допустимо 
освобождавеното от ДДС на вътреобщностната доставка 
в зависимост от предоставянето на доставчика на 
идентификационния номер по ДДС на придобиващия, дори 
когато последния не е лице установено в държавата членка по 
местоназначението. Случаят е следният установено в Германия 
дъщерно дружество продава стоки на дружество установено в 
САЩ, което не е ригистрирано за целите на ДДС в нито една 
държава членка. Дружеството  установено в Германия получава 
от дружеството установено в САЩ идентификационния 
номер по ДДС на дружество установено във Финландия. 
Стоките са тронпортирани до дружеството във Финландия. В 
този случай е налице основание за освобождаване от ДДС на 
вътреобщностната доставка на основание чл. 28в, част А, буква 
а), първа алиниея от Шеста директива7.

2. Данъчно събитие при вътреобщностна 
доставка

Съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗДДС данъчното събитие при 
вътреобщностната доставка възниква на датата, на която би 
възникнало данъчно събитие при доставка в страната. Това 
означава, че в този случай се прилагат нормите на чл. 25, ал. 2-5 
от ЗДДС. Нормата на чл. 51, ал. 1 от ЗДДС е транспонирана от 
чл. 68, пар. 1 от Директива 2006/112.8 

7  Решение С-587/10 от 27.09.2012
8 „Данъчното събитие настъпва, когато е извършено вътреобщностно 

придобиване на стоки.”
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Чл. 68, пар. 2 от Директива 2006/112 предвижда, че 
данъчното събитие при вътреобщностното придобиване 
настъпва тогава, когато доставката на подобни стоки се счита 
за извършена на територията на съответната държава членка. 
Видно е, че чл. 51, ал. 1 от ЗДДС съответства на нормата на чл. 68 
от Директива 2006/112. 

Общият принцип при вътреобщностната доставка на стоки 
е, че данъчното събитие възниква на датата на прехвърляне на 
собствеността или ограничените вещни права върху съответната 
стока. При вътреобщностно придобиване и вътреобщностна 
доставка законодателят е изоставил принципа на „най-ранната 
дата”, който беше в чл. 25, ал. 1 от ЗДДС (отм.). От изложеното 
става ясно, че извършването на цялостно или частично авансово 
плащане на цената при вътреобщностната доставка не следва се 
третира като данъчно събитие. 

Принципът на „най-ранната дата” е запазен само когато 
вътреобщностната доставка е с периодично, поетапно или 
непрекъснато изпълнение. В тези случаи всеки период или етап, за 
който е уговорено плащане, се смята за отделна вътреобщностна 
доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на 
която същите са изтекли. По отношение на вътреобщностните 
доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за 
период по-дълъг от един календарен месец, данъчното събитие 
настъпва в края на всеки календарен месец /чл. 51, ал. 6 от 
ЗДДС/. Разпоредбата на чл. 51, ал. 6 от ЗДДС е изключение от 
разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от същия закон.  

Изключение от общия принцип на възникване на данъчното 
събитие при вътреобщностната доставка е установено и по 
отношение на вътреобщностния транфер по чл. 7, ал. 4 от ЗДДС. 
В хипотезата на чл. 51, ал. 2, във връзка с чл. 7, ал. 4 от ЗДДС, 
данъчното събитие при вътреобщностна доставка възниква на 
датата, на която транспортът на стоките започва от територията 
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на страната (Република България). Последното може да 
илюстрираме със следния пример:

От този пример става ясно, че е налице възмездна 
вътреобщностна доставка, изразяваща се в изпращане или 
транспортиране на стоки, закупени, придобити или внесени на 
територията на страната (Република България) от регистрирано 
по ДДС лице в рамките на неговата икономическа дейност, 
когато същите тези стоки се изпращат или транспортират 
до територията на друга държава членка, в която това лице е 
регистрирано по ДДС.

3. място на изпълнение на вътреобщностна 
доставка

В чл. 32 от Директива 2006/112, като място на доставка на 
стоки,  които се изпращат или превозват от доставчика, получателя 
или трето лице, се определя това място, в което стоките се 
намират към момента, в който започва тяхното изпращане или 
превоз на стоките към клиента. Чл. 32 от Директива 2006/112 
не се прилага само когато нейното приложение е било изрично 
дерогирано от държавата членка. Дерогирането на действието 
на чл. 32 се прилага, когато:
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а) доставката на стоките се извършва от данъчно 
задължено лице или данъчно незадължено лице, 
чиито вътреобщностни придобивания на стоки не 
подлежат на облагане с ДДС по смисъла на чл. 3, 
пар. 1 от Директивата, или за всяко друго данъчно 
незадължено лице;

б)  доставените стоки не са превозно средство, но са 
стоки, доставени след сглобяване или инсталиране, 
със или без пробни изпитания, от или от името на 
доставчика. 

При направена дерогация от страна на държава членка и 
при изпълнение на посочените по-горе условия, като място на 
доставката се определя „мястото, където стоките се намират към 
момента, когато завършва изпращането или превозването на 
стоките за клиента”.

място на доставка на стоки, изпратени или превозвани от 
трети територии или трети държави (виж §1, т. 2 и т. 4 от ДР на 
ЗДДС) и внесени от доставчика в държава членка, различна от 
тази, в която завършва изпращането или превозът на стоките, е в 
държавата членка на вноса.

4. изискуемост на данъка при вътреобщностна 
доставка

В случай, че доставчикът не е издал данъчен документ, 
данъкът при вътреобщностна доставка е изискуем на 15-ия ден 
на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното 
събитие (чл. 51, ал. 3 от ЗДДС). Това може да бъде илюстрирано 
със следния пример:

Фирма А, установена и регистрирана по ЗДДС в Република 
България, прехвърля на 02.03.2010 г. собствеността върху стоки 
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на фирма Б, установена и регистрирана по ДДС в Италия. 
Транспортът на стоките започва на 05.03.2010 г. от България, 
като стоките пристигат в Италия на 20.03.2010 г. 

В този случай данъчното събитие за вътреобщностната 
доставка е на 02.03.2010 г. (датата на прехвърляне на 
собствеността), а ДДС ще стане изискуем на 15.04.2010 г. Фирма 
А е длъжна  да издаде данъчния документ на фирма Б най-късно 
до 15.04.2010 г. Издаденият данъчен документ се отразява в 
дневника за продажбите и справката-декларация на фирма А за 
месец април 2010 г.

Горният пример ясно илюстрира общия случай на 
изискуемост на ДДС, установен в чл. 51, ал. 3 от ЗДДС. 

В ал. 4 на чл. 51 от ЗДДС е предвидено изключение от 
общия принцип. В този случай данъкът при вътреобщностната 
доставка става изискуем на датата на издаване на фактурата, 
съответно документа по чл. 168, ал. 8 от ЗДДС, при условие, 
че тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ 
месеца, през който е настъпило данъчното събитие.

Изключението предвижда, че ако доставчикът издаде 
данъчен документ за вътреобщностната доставка преди 15-ия 
ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало 
данъчното събитие, данъкът става изискуем на датата на издаване 
на данъчния документ. Т.е. в горния пример, ако фирма А издаде 
на фирма Б фактура на 05.03.2010 г., данъкът става изискуем на 
05.03.2010 г., като фирма А ще го отрази в дневника за продажбите 
и справката-декларация за месец март 2010 г.

Алинея 5 на чл. 51 от ЗДДС не въвежда изключение, 
а пояснява приложението на чл. 51, ал. 3. Тя предвижда, че 
при издадена фактура във връзка с получено плащане по 
вътреобщностна доставка преди датата на възникване на 
данъчното събитие данъкът по доставката става изискуем не на 
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датата на издаването й, а на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, 
през който е възникнало данъчното събитие. 

 Това означава, че ако Б плати на А на 01.03.2010 г. и А 
издаде на Б фактура за извършеното плащане на 03.03.2010 г., 
данъкът ще е изискуем на 15.04.2010 г.

 Плащането на цената по вътреобщностната доставка не 
води до възникване на данъчно събитие, нито когато е направено 
преди, нито когато е след него. Очевидно е, че принципът на 
„най-ранната дата” за възникване на данъчното събитие при 
извършено плащане е изоставен при издаване на данъчен 
документ във връзка с такова плащане.

 Специфичен случай за изискуемост на ДДС има, когато 
данъчният документ за вътреобщностната доставка не е 
свързан с авансово плащане на цената и е издаден преди датата 
на възникване на данъчното събитие. В този случай ДДС би 
следвало да става изискуем на датата на възникване на данъчното 
събитие.

При вътреобщностни доставки с непрекъснато 
изпълнение с продължителност повече от един календарен месец 
изискуемоста на данъка е съобразно разпоредбата на чл. 51, ал. 3 
от ЗДДДС. В този случай данъкът ще е изискуем на 15 ия ден на 
календарния месец следващ възникналото данъчно събитие.

Вътреобщностна доставка се доказва с документите по чл. 
45 от ППЗДДС, който доставчикът трябва да притежава. Срокът 
за снабдяване с тези документи е до края на календарния месец, 
следващ календарния месец, през който данъкът по доставката е 
станал изискуем. 

Ако доставчикът не успее да се снабди с документите 
по чл. 45 от ППЗДДС, няма да е налице вътреобщностна 
доставка. Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗДДС вътреобщностната 
доставка се счита за облагаема доставка с място на изпълнение 
на територията на страната (Република България). Данъкът 
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в този случай няма да е дължим от получателя, извършващ 
вътреобщностното придобиване, а ще остане за сметка на 
доставчика. Облагането ще се извърши с приложимата данъчна 
ставка в Република България 20%. 

Документите, удостоверяващи вътреобщностната доставка 
по чл. 45 от ППЗДДС, са следните:

4.1. документи за доставката:
а)  фактура за доставката, в която, когато получателят 

е регистриран за целите на ДДС в друга държава 
членка, се посочва идентификационният номер по 
ДДС на получателя, издаден от държава членка, под 
който номер му е извършена доставката;

б)  протокол по чл. 117, ал. 2 от закона - в случаите на 
вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона. 
Протоколът по ал. 1 на чл. 117 от ЗДДС задължително 
съдържа:

 1. номер и дата;
 2. името и идентификационния номер на получателя;
 3. количеството и вида на стоката или вида на услугата;
 4. датата на възникване на данъчното събитие по 

доставката;
 5. данъчната основа;
 6. ставката на данъка;
 7. основанието за начисляване или неначисляване на 

данъка;
 8.  размера на данъка;
 9. идентификационен номер на доставчика за целите 

на ДДС, под който номер е осъществена доставката, 
когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС 
в друга държава членка, и номер и дата на фактурата 



ДДС И АКЦИЗИ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС

- 26 -

- когато такава е издадена до датата на издаване на 
протокола; 

 Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, 
на която данъкът е станал изискуем.

в)  документ по чл. 168, ал. 8 от закона - когато 
доставчикът е физическо лице, което не е едноличен 
търговец и не е регистрирано по закона, когато 
извършва инцидентна доставка на ново моторно 
превозно средство.

4.2. документи, доказващи изпращането или 
транспортирането на стоките от територията на 
страната до територията на друга държава членка:

а)  транспортен документ или писмено потвърждение 
от получателя или упълномощено от него лице, 
удостоверяващи, че стоките са получени на 
територията на друга държава членка - в случаите, 
когато транспортът е извършен от получателя или 
от трето лице за сметка на получателя; в писменото 
потвърждение се посочват дата и място на 
получаване, вид и количество на стоката, вид, марка 
и регистрационен номер на превозното средство, 
с което е извършен транспортът, име на лицето, 
предало стоките; 

б)  транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са 
получени на територията на друга държава членка - 
когато транспортът е извършен от доставчика или от 
трето лице за сметка на доставчика.

Наличието на фактура, но липсата на документ, доказващ 
изпращането или транспортирането на стоките от територията 
на страната до територията на държава членка, както и обратното, 
води до облагане на доставката с данъчна ставка 20% за сметка 
на доставчика - приложение намира разпоредбата на чл. 46, ал. 
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1 от ППЗДДС. В ППЗДДС е пропуснато да се посочи, че освен 
изброените доказателства, по чл. 45 от правилника, доставчикът 
е длъжен да разполага и с писмени документи, удостоверяващи 
индивидуализирането на стоките (спесификация) и 
прехвърлянето на собствеността им (в общия случай договор за 
търговска продажба).

Фикцията, че ако липсват документи за вътреобщностната 
доставка, доставката се облага с данъчна ставка 20%, е установена 
в чл. 46, ал. 1 от ППЗДДС. В този случай доставчикът не начислява 
данъка с фактура, а с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС (чл. 
46, ал. 2 от ППЗДДС). Протоколът се издава в 15-дневен срок, 
считано от последния ден на календарния месец, следващ 
календарния месец, през който данъкът за доставката е станал 
изискуем. Впоследствие, ако доставчикът (лицето, установено 
и регистрирано по ДДС в България) се снабди с необходимите 
документи по чл. 45 от ППЗДДС, на основание чл. 46, ал. 4 от 
ППЗДДС, той коригира резултата от прилагане на данъчното 
облагане по чл. 46, ал. 1 от ППЗДДС, като анулира издадения 
протокол по чл. 46, ал. 2 от ППЗДДС.

5. Освободени вътреобщностни доставки
Първото правило при определяне на режима на 

вътреобщностна доставка е да се определи дали тя е освободена 
или облагаема.

В глава IV от ЗДДС са разгледани освободените доставки. 
Тези доставки на стоки, посочени в глава четвърта, не се облагат 
с данъчна ставка по ДДС в размер на нула % на основание чл. 53, 
ал. 1, във връзка чл. 38, ал. 2 от ЗДДС, тъй като същите изобщо не 
подлежат на облагане с ДДС.

Важно е да се отбележи, че освободените вътреобщностни 
доставки не се облагат с ДДС, докато облагаемите се облагат с 
нулева данъчна ставка.
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6. Данъчна основа при вътреобщностна доставка
Данъчната основа представлява паричната стойност 

на облагаемата доставка, върху която се начислява или не 
се начислява данък. Законодателят в чл. 52, ал. 1 от ЗДДС е 
предвидил, че данъчната основа при вътреобщностната доставка 
се определя по реда на чл. 26 от ЗДДС. Тази норма предписва 
данъчната основа при вътреобщностната доставка да се определя 
по реда на доставката на стоки или услуги, извършвани на 
територията на страната. 

Данъчната основа при вътреобщностната доставка на 
стоки включва възнаграждението, получено или дължимо на 
доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго 
лице определено в левове и стотинки. Данъчната основа по 
доставката вече не включва плащанията на лихви и неустойки, 
които имат обезщетителен характер. В ЗДДС вече не съществува 
действаща регулация за продажба на загуба. При стария режим 
данъчната основа не можеше да бъде по-ниска от данъчната 
основа при внос или данъчната основа при придобиване - чл. 129, 
ал. 5 от ЗДДС (отм.). Подобна обща разпоредба в новия закон 
липсва, което означава, че в общия случай данъчната основа е 
договореното възнаграждение между доставчика и получателя. 

Само при доставки между свързани лица в случаите по чл. 
27, ал. 3, т. 19, и при бартер в случая по чл. 27, ал. 8, изр. второ от 
ЗДДС данъчната основа е пазарната цена.

Считано от 01.01.2013 безвъзмездната доставка по извършване 
на услуга от държател/ползвател по ремонт и/или подобрение на 
нает или предоставен за ползване актив, данъчната основа няма да е 
пазарната цена /чл. 27, ал. 3, т. 3 от ЗДДС/.  От 01.01.2014 данъчната 
основа при дерегистрация по ДДС също няма да е пазарната цена 
на наличните активи /чл.27, ал. 3, т. 2 от ЗДДС/.

9  Чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС е изменен с ДВ, бр. 99 от 2011 г., като считано от 
01.01.2012 г. при доставки между свързани лица ДДС не се дължи върху пазарната 
цена, когато получателят има право на приспадане на данъчен кредит.
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По силата на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС данъчната основа 
на доставката на стоки и услуги между свързани лица е 
пазарната цена само в изрично изброените в закона случаи. 
Българският законодател неоснователно до 31.12.2011 г. с 
действащата материалноправна норма на чл. 27, ал. 3, т. 1 от 
ЗЗДС е изисквал при сделки между свързани лица данъчната 
основа да е пазарната цена, когато получателят има право на 
данъчен кредит. Това изискване не съответства на разпоредбите 
на Директива 2006/112 ЕО относно общата система на ДДС. 
Съгласно чл. 80, ал. 1, букви „а” и „в” от директива 2006/11210, 
за да се предотврати неплащането или избягването на данъци, 
държавите членки могат да вземат мерки, за да гарантират, че по 
отношение на доставката на стоки или услуги на бенефициери, 
с които съществуват семейни или други близки лични връзки, 
връзки по управлението, собствеността, членството, финансови 
или юридически връзки, както са определени от държавата 
членка, данъчната основа е пазарната стойност на операцията в 
следните случаи:

а)  когато насрещната престация е по-ниска от пазарната 
цена и получателят на доставката няма пълно право 
на приспадане по членове 167–171 и 173–177 (тези 
текстове съответстват на чл. 68–73 и чл. 81 от ЗДДС);

б)  когато насрещната престация е по-ниска от пазарната 
цена и доставчикът няма пълно право на приспадане 
по членове 167–171 и членове 173–177 и доставката 

10 В решение С 621/10 Съда в Люксембург, приема, че чл. 80, пар 1 от директива 
2006/112 изброява изчерпателно условията за определяне на пазарна цена 
при доставки между свързани лица. Националното законодателство не може 
да предвижда данъчната основа „да е пазарната стойност на операцията 
извън изброените в посочената разпоредба случаи, в частност когато 
данъчнозадълженото лице има пълно право на приспадане на данъка върху 
добавената стойност”. В същото решение Съдът приема, че „член 80, параграф 1 
от Директива 2006/112 предоставя на заинтересованите дружества правото да 
се позоват на него пряко, за да се противопоставят на прилагането на национални 
разпоредби, несъвместими с тази разпоредба”.
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подлежи на освобождаване по членове 132, 135, 
136 (те уреждат освободените доставки по глава 
ІV от ЗДДС) и 371, 375, 376, 377, 378, параграф 2, 
379, параграф 2 или членове 380–390 (всички те се 
отнасят до приети дерогации);

в)  когато насрещната престация е по-висока от 
пазарната цена и доставчикът няма пълно право на 
приспадане по членове 167–171 и членове 173–177. 

При доставки между свързани лица, при които получателят 
има право на приспадане на пълен данъчен кредит, формирането 
на данъчната основа се извършва не по реда на чл. 27, ал. 3, т. 1 от 
ЗДДС (отм.), а съобразно общите правила на ЗДДС - чл. 26 от 
ЗДДС. Само когато насрещната престация е по-голяма, съответно 
по-малка от пазарната цена, се прилага правната норма на чл. 27, 
ал. 3, т. 1 от ЗДДС (чл. 80, ал. 1, б. „в” от Директива 2006/112. С 
Директива 2006/69 се допълва чл. 11а от Шеста директива (77/388/
ЕИО), като се въвежда нов параграф 6. Съобразно последния за 
предотвратяване на избягването на данъчно облагане държавите 
членки може да упражнят опция за определяне на пазарна данъчна 
основа по отношение доставките на стоки и услуги между лица, 
които са в семейни или други близки лични връзки, връзки на 
управление, собственост, членство, финансови или правни връзки, 
определени от държавата членка. Опцията в първа алинея може да 
се прилага само при някои от следните обстоятелства:

а)  когато възнаграждението е по-ниско от пазарната 
цена и получателят на доставката няма пълно право 
на приспадане съгласно чл. 17 от Шеста директива;

б)  когато възнаграждението е по-ниско от пазарната 
цена и доставчикът няма пълно право на 
приспадане съгласно чл. 17 и доставката подлежи на 
освобождаване съгласно чл. 13 или чл. 28, параграф 3, 
буква „б“ от Шеста директива);
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в)  когато възнаграждението е по-високо от пазарната 
цена и доставчикът няма пълно право на приспадане 
съгласно чл. 17 от Шеста директива.

 Видно от таблица на съответствията, приложение ХІІ 
от Директива 2006/112, текстът на чл. 80, ал. 1 от Директива 
2006/112 съответства на текста на чл. 11 А, параграф 6 от 
Директива 77/388, изменена с Директива 2006/69. Следователно 
корекция на данъчната основа по дадена доставка може да 
се прави само и единствено в случаите, които съответната 
директива приема. При облагаеми доставки със стоки или 
услуги определяне на пазарна цена е недопустимо в случай, 
че получателят по доставката има право на данъчен кредит11. 
Само и единствено в случай, че за получателя по доставката не 
възниква право на данъчен кредит, то е допустимо определяне на 
пазарната цена по облагаема доставка.

Когато получателят има право на данъчен кредит за стоките 
и услугите, пазарна цена при доставка между свързани лица за 
данъчни цели не се формира, а данъчната основа се определя по 
общия ред12. 

В Решение от 09.06.2011 г. на Европейския съд в 
Люксембург, постановено по С-285/2010, е предвидено, че не се 
„допуска държавите членки да прилагат по отношение на сделки 
като тези в главното производство, осъществени между свързани 
страни, които са се договорили за цени, явно по-ниски от 
пазарните, правило за определяне на данъчната основа, различно 
от общото правило, предвидено в чл. 11, A, параграф 1, буква „a“ 
от Шеста директива“.

 Директивата съобразно практиката на СЕО има пряко 
действие - при всички случаи, когато разпоредбите на една 
директива изглеждат безусловни и достатъчно точни,  на тях 
11  Аргумент чл. 80, ал. 1, буква „а” и „б” от Директива 2006/112.
12  Решение от 09.06.2011 г. на съда в Люксембург, постановено по С-285/2010 и С 

621/2010.
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може да се направи позоваване при липса на мерки за прилагане, 
приети в определените за това срокове, в противодействие на 
всяка национална разпоредба, която противоречи на директивата 
(решения по дела С-221/89, С-141/00, С-363/05). 

Общностното право има пряк правен ефект, т.е. 
разпоредбата на на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС (действаща до ДВ, 
бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) е несъвместима с чл. 80 
от Директива 2006/112.

Когато данъчната основа по облагаема доставка е 
многократно по-ниска от цената на придобиване на стоката, 
законодателят счита, че е налице безвъзмездна доставка. В този 
случай дължимият ДДС се определя върху цена, не по-ниска 
от данъчната основа при придобиване, а в случаите на внос 
– митническата стойност при внос (§ 1, т. 8 от ДР на ЗДДС: 
„безвъзмездна“ е доставката, при която няма възнаграждение или 
стойността на даденото многократно надхвърля полученото”). 
По същия начин се определя данъчната основа при „неравностоен” 
бартер (чл. 130 от ЗДДС, във връзка с § 1, т. 8 от ДР на ЗДДС).

 В данъчната основа при вътреобщностната доставка се 
счита  включена:

-  стойността на услугата по последващо гаранционно 
обслужване, както и/или 

-  стойността на задържаната от получателя сума като 
гаранция за добро изпълнение (чл. 26, ал. 4 от ЗДДС).

В чл. 52, ал. 2 от ЗДДС законодателят е предвидил, че 
данъчната основа при вътреобщностния трансфер на стоки 
(вътреобщностната доставка в случая на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС) е 
данъчната основа при придобиването на стоките, себестойността 
им или данъчната им основа при внос, увеличена по реда на чл. 26, 
ал. 3 от ЗДДС. Това е хипотезата, при която стоките са изнесени 
от Република България от едно лице и са внесени от същото лице 
в друга държава членка. 
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 Посочената норма е въведена да се избегне възможността 
за избор на по-благоприятно данъчно облагане за дължимите 
при доставката преки и косвени данъци. 

Това може да бъде илюстрирано със следния пример:
Фирма А, регистрирана в България, купува стоки на 

територията на България с включен ДДС в размер на 120 000 
лева от фирма В, също регистрирана по ДДС в България. За тази 
доставка фирма А ползва данъчен кредит в размер на 20 000 лева. 
След това фирма А извършва вътреобщностна доставка на себе 
си, в Германия, с данъчна основа 160 000 лева. След това  продава 
същите стоки чрез „място на стопанска дейност” на трето лице 
в Германия, за същата цена, без ДДС. Ако беше допустимо 
посочване на цена, различна от данъчната основа, определена 
по реда на  чл. 52, ал. 2 от ЗДДС, би се ощетил бюджетът на 
Германия, тъй като фирма А, чрез „място на стопанска дейност”, 
ще избегне плащането на корпоративен данък в същата държава.

При определяне на данъчната основа за вътреобщностно 
трансферно ценообразуване по реда на чл. 52, ал. 2 от ЗДДС в 
нея не се включват услугите по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на 
изпълнение на територията на страната, за които получателят е 
платец на данъка по смисъла на чл. 82, ал. 2 от ЗДДС (чл. 52, ал. 
3 от ЗДДС). 

7. Право на приспадане на данъчен кредит при 
вътреобщностна доставка

Данъчният кредит включва сумата на данъка, която 
регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си 
задължения по ЗДДС за:

1.  получени от него стоки или услуги по облагаема 
доставка;
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2.  извършено от него плащане, преди да е възникнало 
данъчното събитие за облагаема доставка;

3.  осъществен от него внос;
4.  изискуемия от него данък като платец по глава осма 

от ЗДДС (придобиващ в тристранна операция, 
придобиващ при вътреобщностно придобиване и др.). 

Право на приспадане на данъчен кредит възниква, ако 
получените стоки се използват за последващи облагаеми 
доставки. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква, 
когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. 

Сред условията за възникване на данъчен кредит вече не 
съществува задължението за счетоводно начисляване на данъка 
от доставчика. Въпреки това в директива 2006/112 изрично е 
предвидено всяко данъчно задължено лице да води подробна 
счетоводна отчетност за прилагания ДДС. За ползване на правото на 
приспадане на данъчен кредит  лицето трябва да притежава данъчен 
документ, отговарящ на изискванията на ЗДДС, като този данъчен 
документ трябва да е включен в дневника за покупките и в справка-
декларацията, включително да води подробна счетоводна отчетност.

Когато данъчният кредит е ползван неправомерно, 
регистрираното лице няма право да го приспада. Случаите са 
следните:

- доставчикът не е регистриран по ДДС;
- доставката, по която е начислен данъкът, е освободена;
- доставката е с място на изпълнение извън територията 

на страната;
- липсва реална доставка на стоки13. 

13 За да възникне правато на данъчен кредит е необходимо да е налице действително 
извършена облагаема доставка. В решение СЕС 643/2011 и 642/2011 е 
предвидено, че „принципите на данъчен неутралитет, на пропорционалност и 
на защита на оправданите правни очаквания трябва да се тълкуват в смисъл, че 
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Реалността на доставката е условие за ограничаване на 
правото на приспадане на данъчен кредит. Тук става въпрос за 
липса на действително извършена облагаема доставка. Липсата 
на доставка представлява недействителност на същата, поради 
различни причини произтичащи единствено в отношенията 
между издател и получател. Действията на предходните 
доставчици не представляват самостоятелни основание за липса 
на доставка. Само и единствено при измами и нередности нагоре 
и надолу по ДДС веригата, установени въз основа на обективни 
доказателства и знание за тях от страна на лицето упражняващо 
правото на приспадане на данъчен кредит е допустимо изследване 
на предходните доставки14. Такъв би бил случая при липса 
изобщо на предходна доставка, вкл. в режим за „касова отчетност“. 
За да се упражни правото на приспадане на данъчен кредит при 
вътреобщностното придобиване е необходимо изпълнение 
на основаната материална предпоставка за възникване на това 
право - наличието на действително извършена вътреобщностна 
доставка. Наличие на данъчна измама или данъчна злоупотреба, за 
която доставчикът и получателят са знаели, води до непризнаване 
на правото на данъчен кредит както за конкретната доставка, така 
и за предходните такива. Липсата на доставка и данъчната измама 
са различни основания за непризнаване на правото на приспадане 

допускат на получател на фактура да се откаже право на приспадане на данък 
върху добавената стойност, платен за получена доставка, по съображение че 
липсва действително извършена облагаема сделка, независимо че в съставен 
на издателя на същата фактура ревизионен акт не е направена корекция на 
декларирания от последния данък върху добавената стойност. Ако все пак 
поради данъчни измами или нередности, извършени от издателя на фактурата 
или от доставчиците нагоре по веригата и посочени като основание за правото 
на приспадане, се приеме, че сделката не е действително извършена, трябва да 
се установи — въз основа на обективни данни и без да се изисква от получателя 
на фактурата да извършва проверки, каквито не е длъжен да прави, — че 
получателят на фактурата е знаел или е трябвало да знае, че сделката е част от 
измама с данък върху добавената стойност, което обстоятелство запитващата 
юрисдикция следва да провери“.

14  решение СЕС 285/2011
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на данъчен кредит. Докато при липсата на доставка говорим за 
симулативна сделка- абсолютна симулиция /липсва стока, т.е. 
предмет на доставката/ или относителна симулация /когато 
издадтелят на фактурата не е действителния доставчик на стоката/, 
то при данъчаната измама е налице невнесен ДДС, като резултат за 
периода, от който и да е предходен доставчик по облагаема доставка 
с предмет същата стока или услуга, независимо дали в същия, 
изменен или преработен вид, вкл., когато облагаемата доставка 
е привидна, заобикаля закона или е на цена, която значително се 
отличава от пазарната. Липсата на доставка и данъчната измама 
представляват злоупотреби с ДДС. Отговорността на лицата в 
случаите на злоупотреби се реализира по реда на чл. 177 от ЗДДС.

При вътреобщностната доставка данъкът е изискуем 
от лицето, което извършва доставката. Тъй като данъчната 
ставка е нула, получателят на стоката не дължи плащане на 
ДДС на доставчика, а го самоначислява при обърнато данъчно 
задължение. 

При нулевата данъчна ставка за вътреобщностна 
доставка доставчикът начислява ДДС с нулава данъчна ставка, 
като същевременно с това за придобитите, произведените и 
внесените стоки, обект на вътреобщностната доставка, същият 
има право на приспадане на данъчен кредит. Това е така, защото 
тази вътреобщностна доставка е облагаема доставка по смисъла 
на чл. 69 от ЗДДС. 

При вътреобщностните доставки право на възстановяване 
на данъка възниква в 30-дневен срок от датата на подаване на 
справка-декларация по ДДС. Условието за това е лицето да 
е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец 
облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 
30 % от общата стойност на всички извършени от него облагаеми 
доставки за същия период (чл. 92, ал. 3 от ЗДДС). 
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8. липса на вътреобщностна доставка
Не е налице вътреобщностна доставка в случаите, посочени 

в чл. 7, ал. 5 от ЗДДС, които са следните:
1.  доставка на стоки, за които доставчикът прилага 

специален ред на облагане на стоки втора употреба, 
произведения на изкуството, предмети за колекции и 
антикварни предмети;

2.  доставка на стоки, които се монтират или инсталират 
от или за сметка на доставчика;

3.  доставка на стоки, извършвани на борда на кораби, 
самолети и влакове (чл. 18 от ЗДДС);

4.  доставка на стоки, свързани с международния 
транспорт (чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 34 от 
ЗДДС);

5.  доставка на газ чрез система за природен газ, 
разположена на територията на Европейския съюз, 
или чрез мрежа, свързана с такава система, доставка на 
електрическа енергия или на топлинна или хладилна 
енергия чрез топлофикационни или охладителни 
мрежи;

6.  доставка на стоки от регистрирано лице по ЗДДС - 
посредник в тристранна операция, до придобиващия;

7.  дистанционни продажби на стоки, когато продажбите 
се извършват под идентификационния номер на 
получателя, издаден в държавата членка, в която 
стоките са изпратени или транспортирани;

8.  изпращането и транспортирането на стоки от 
територията на страната до територията на друга 
държава членка с цел извършване на оценка или 
работа по тези стоки, която се осъществява в другата 
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държава членка, при условие че след извършване 
на оценката или работата стоките се връщат на 
изпращача на територията на страната;; 

9.  изпращане или транспортиране на стоки от 
територията на страната до територията на държава 
членка с цел извършване на услуги с тези стоки на 
територията на държава членка и същите се връщат в 
уговорения срок на изпращача;

10.  изпращане или транспортиране на стоки от 
територията на страната до територията на държава 
членка, когато:

 - стоките са върнати в рамките на 24 месеца от 
изпращането им на територията на държавата членка

  и 
 - вносът на тези стоки попада под разпоредбите за 

временен внос с пълно освобождаване от митни 
сборове.

Ако условията на чл. 7, ал. 5, т. 8–10 от ЗДДС отпаднат, ще 
е налице вътреобщностна доставка. 

9. Вътреобщностна доставка при апорт, вливане, 
сливане и смяна на седалище

Няма вътреобщностна доставка при:
1. апорт на стоки в търговско дружество (местно 

юридическо лице за България, европейско дружество, 
европейско дружество по икономически интереси и 
европейско кооперативно дружество);

3. вливане и сливане на търговски дружества от 
различни държави членки;
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4. вливане и сливане в европейско дружество и 
европейско кооперативно дружество;

5. смяна на седалището на европейско дружество, 
европейско дружество по икономически интереси и 
европейско кооперативно дружество.

Апортът (непаричната вноска) не е „доставка” на стоки в 
капитала на търговско дружество (чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДС). 
В действащото законодателство няма легална дефиниция на 
„апорта”. Въпреки липсата на легална дефиниция същото следва 
да се разбира като непарична вноска в капитала на търговско 
дружество или кооперация.

Предмет на апорта могат да бъдат вещни права: право на 
собственост върху движими или недвижими вещи, ограничени 
вещни права (право на строеж), право на наследство; 
търговски предприятия по смисъла на чл. 15 ТЗ; облигационни 
права на вземане - по договори за заем, влог и др.; права 
върху нематериални активи - произведения на изкуството, 
индустриални, интелектуални произведения, изобретения, 
търговски марки и др. 

За да се приеме, че е налице апорт, а не вътреобщностна 
доставка, е необходимо предметът на апорта да е 
индивидуализиран и заявлението за назначаване на експертиза 
за оценка на апорта да е вписано търговския регистър, преди 
започването на транспорта. 

Вливането представлява прекратяване без ликвидация 
на едно търговско дружество, чието имущество преминава в 
съществуващо търговско дружество. При сливането две или 
повече дружества се прекратяват без ликвидация, като тяхното 
имущество преминава върху едно ново дружество. Търговският 
закон допуска преобразуване на търговски дружества, едно 
от които е със седалище в Република България, а другото в 



ДДС И АКЦИЗИ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС

- 40 -

държава членка на Европейския съюз или държава - страна по 
Споразумението за европейско икономическо пространство, 
само чрез сливане и вливане.

Условия за трансгранично преобразуване са:

1. преобразуващите се дружества (вливащи се 
или сливащи се), както и приемащите или 
нововъзникналите дружества със седалище 
Република България, да са задължително капиталови 
търговски дружества (чл. 265г от ТЗ);

2. преобразуващите се дружества, както и приемащите 
или нововъзникналите от държавата членка, са от вид, 
посочен в чл. 1 от Първа директива 68/151/ЕИО на 
Съвета относно координирането на гаранциите, 
които държавите членки изискват от дружествата по 
смисъла на чл. 58, ал. 2 от Договора (понастоящем чл. 
48 от ДЕО);

3. законодателството на държавата членка допуска 
преобразуване.

При вливане на търговско дружество от държава членка 
в приемащо със седалище в Република България, както и при 
сливане на търговски дружества, при които приемащото 
дружество е със седалище в Република България, доставката на 
стоки няма да представлява вътреобщностно придобиване (чл. 
10 от ЗДДС).

Европейското дружество е акционерно дружество, 
образувано от две или повече дружества, със седалище в различни 
държави членки. Европейското дружество е обединение на 
дружества, осъществяващи дейност на общия пазар, чието 
седалище е само в една държава членка. Способите за учредяване 
на европейско дружество са:
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1. сливане чрез придобиване
2. сливане
3. преобразуване на акционерно дружество в европейско.
Преобразуване чрез разделяне или отделяне като способ за 

учредяване на европейско дружество е изключено. Доставката 
на стоки при вливане в европейско дружество със седалище в 
България, както и сливане на търговски дружества в европейско 
дружество със седалище в България няма да представлява 
вътреобщностно придобиване. За да е налице липса на доставка, 
достатъчно условие е да е започната процедурата по учредяване 
на европейско дружество чрез вливане или сливане.

Специфичен случай на липса на доставка на стоки  е 
преместването на седалището на европейско дружество от една 
държава членка в друга държава членка. Промяната на седалището 
на европейското дружество е уредена в чл. 8 от Регламент 
2157/2001. Предложението за промяна се прави от управителния 
орган на ЕД, който изготвя и „доклад, обосноваващ правните 
и икономическите аспекти на преместване на седалището и 
разясняващ неговото влияние върху правата на акционерите, 
кредиторите и заетите лица”15.

15 Цитатът е от стр. 13 на „Основни белези на европейското дружество“, автор 
ст.ас. Александър Андреев.
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ІІІ. ВътРЕОбщнОстнО ПРиДОбиВанЕ на 
стОки

1. Понятие за вътреобщностно придобиване на 
стоки

Съгласно чл. 2, т. 2, 3 и 4 от ЗДДС обект на облагане в 
Република България с ДДС са:

1.  всяко възмездно вътреобщностно придобиване, с 
място на изпълнение на територията на страната, 
извършено от регистрирано по този закон лице 
или от лице, за което е възникнало задължение за 
регистрация. Това означава, че придобиването на 
право на собственост или ограничени вещни права 
върху стока, както и фактическото получаване на 
стока, в случаите на чл. 6, ал. 2 от ЗДДС, когато 
стоката се изпраща или транспортира от доставчика, 
получателя или от трето лице, до територията 
на Република България от територията на друга 
държава членка, ще се облага с ДДС в България. 
Т.е. получателят на стоката ще плаща ДДС, което е 
дължимо в България в размер на 20%. 

2.  всяко възмездно вътреобщностно придобиване на 
нови превозни средства с място на изпълнение на 
територията на страната. Тук законодателят не е 
предвидил доставчикът да е регистрирано по ЗДДС 
лице в държавата членка, следователно ДДС се 
начислява винаги, когато новите превозни средства 
са обект на възмездно вътреобщностно придобиване 
с място на изпълнение в Република България, 
независимо от това, дали получателят е регистрирано, 
или нерегистрирано лице по ЗДДС в България.
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3.  всяко възмездно вътреобщностно придобиване с 
място на изпълнение на територията на страната 
на акцизни стоки, когато получателят е данъчно 
задължено лице или данъчно незадължено 
юридическо лице, което не е регистрирано по този 
закон. Законодателят е предвидил, че акцизните 
стоки се облагат с ДДС в България, когато са 
обект на вътреобщностно придобиване с място на 
изпълнение на територията на България, независимо 
дали получателят е регистрирано по ДДС лице, или 
данъчно незадължено юридическо лице, което не е 
регистрирано в България.

Какво е вътреобщностното придобиване на стоки16, е 
посочено в чл. 13, ал. 1–3 от ЗДДС. 

Съгласно чл. 13, ал. 1–3 от ЗДДС вътреобщностното 
придобиване (ВОП) на стоки е:

1.  придобиването на право на собственост или 
ограничени вещни права върху стока по чл. 6, ал. 1 от 
ЗДДС, както и фактическото получаване на стоката, в 
случаите на чл. 6, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗДДС. 

2.  вътреобщностният трансфер на стоки - 
16 Вътреобщностното придобиване на стока е осъществено и освобождаването 

на вътреобщностната доставка става приложимо само когато правото на 
разпореждане като собственик със стоката е прехвърлено на получателя на 
доставката и доставчикът докаже, че тази стока е изпратена или превозена 
в друга държава членка и че вследствие на това изпращане или превозване 
стоката е напуснала физически територията на държавата членка на доставката. 
Не се допуска „компетентните органи на държавата членка на доставката да 
задължават даден доставчик, който е действал добросъвестно и е представил 
доказателства, установяващи на пръв поглед правото му на освобождаване 
на дадена вътреобщностна доставка на стоки, да заплати впоследствие ДДС 
върху тези стоки, когато тези доказателства се окажат с невярно съдържание, 
без обаче да бъде установено участието на споменатия доставчик в данъчната 
измама, доколкото той е взел всички разумни мерки в рамките на своите 
възможности, за да се увери, че осъществяваната от него вътреобщностна 
доставка не го довежда до участие в такава измама” (Решение С 409/04 на 
Съда в Люксембург).
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получаването на стоки на територията на страната 
от данъчно задължено лице, които ще се използват 
за целите на неговата икономическа дейност, 
когато стоките са изпратени или транспортирани 
от или за негова сметка от територията на друга 
държава членка, в която лицето е регистрирано за 
целите на ДДС.

3.  придобиването на ново превозно средство, което 
се изпраща или транспортира до територията на 
страната от територията на друга държава членка, 
независимо дали доставчикът е данъчно задължено 
лице за целите на ДДС в друга държава членка.

За разлика от разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, 
където се сочи, че вътреобщностно придобиване е 
придобиването на право на собственост, в разпоредбата на чл. 
20 от Директива 2006/112 под вътреобщностно придобиване 
се разбира придобиването на правото на разпореждане като 
собственик на движима материална вещ, изпратена или 
превозена до лицето, придобиващо стоките от или от името 
на продавача, или от лицето, придобиващо стоките в държава 
членка, различна от тази, в която е започнало изпращането 
или превозът на стоките. 

Интересна е също така и разликата между нормата на 
чл. 13, ал. 3 от ЗДДС и чл. 21 от Директива 2006/112. Според 
ЗДДС за възмездно вътреобщностно придобиване при т.нар. 
трансфер на стоки се счита фактическото получаване на стоката, 
а според Директива 2006/112 за такова се счита употребата на 
стоката. Вижда се, че има известно противоречие между чл. 13, 
ал. 3 от ЗДДС и  чл. 21 от Директива 2006/112. Очевидно е, че 
разпоредбата на чл. 21 от Директива 2006/112 е по-прецизна от 
икономическа гледна точка.
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За да е налице режим на вътреобщностно придобиване 
по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС, е необходимо да са налице 
следните кумулативни предпоставки:

1.  доставчикът да е регистрирано по ДДС лице в 
държава членка към датата на данъчното събитие за 
ВОД; 

2.  получателят на стоките да е данъчно задължено 
лице или данъчно незадължено юридическо лице, 
регистрирано или нерегистрирано по ДДС лице в 
Република България. При доставка на ново превозно 
средство или акцизни стоки получателя може и да не 
е регистрирано по ДДС лице;

3.  стоките да се изпращат или транспортират от 
територията на държава членка до територията на 
страната (Република България);

4.  доставката е облагаема с ДДС и възмездна;
5.  доставчикът да е прехвърлил правото на собственост 

или ограничени вещни права върху стоката или 
фактически да е предоставил стоката в хипотезите на 
чл. 6, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от ЗДДС.

За да е налице режим на вътреобщностно придобиване 
по смисъла на чл. 2, т. 1, б. „б”, във връзка с чл. 20 от Директива 
2006/112, е необходимо да са налице следните кумулативни 
предпоставки:

1.  доставчикът е данъчно задължено лице, което не 
отговаря на условията за освобождаване на малки 
предприятия по чл. 282-292 (нерегистрирани по 
ДДС лица поради недостигнат годишен оборот) и не 
е обхванато от чл. 33 и чл. 36 от директивата,

2.  получателят на стоките да е данъчно задължено лице 
или данъчно незадължено лице,
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3.  стоките да се изпращат и да се транспортират от или 
от името на продавача, или от лицето, придобиващо 
стоките,

4.  доставката да е възмездна,
5.  придобиващият движимата материална вещ да е 

станал неин собственик (в чл. 14, т. 2 от Директива 
2006/112 са предвидени хипотези на приравняване 
на разпореждане с движима материална вещ. Същите 
са идентични с тези по чл. 6, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4). 

Едновременно с това има съществена разлика между чл. 14, 
т. 2, б „б” от директивата и чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗДДС. В директивата 
като приравнена доставка на стока се приема продажбата 
на изплащане, а в ЗДДС като такава се приема продажбата, 
под което и да е било отлагателно условие или срок. Видно е, 
че с разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗДДС законодателят е 
разширил приложното поле на чл. 14, т. 2, б. „б” от директивата. 
При продажбата на изплащане собствеността се прехвърля със 
заплащане на последната вноска. В случая е налице условие 
на продажбата, а не срок. Предвидените в чл. 6, ал. 2, т. 2 от 
ЗДДС други отлагателни условия или срок за прехвърляне 
на собствеността върху стоки надхвърлят изискванията на 
Директива 2006/112 и са несъвместими с нея.

Изхождайки от директивата, независимо от разпоредбата 
на чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, би следвало да няма облагаема 
доставка (нито вътреобщностно придобиване) при фактическо 
предоставяне на стока по договор, в случай че собствеността 
върху тази стока се прехвърля в определен срок. Така е при 
предварителните договори по смисъла на чл. 19 от ЗЗД, в случай, 
когато предаването на фактическата власт върху стоката става 
преди прехвърляне на собствеността.

Вътреобщностно придобиване е налице не само при 
доставка на стоки по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, но и в 
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приравнените им случаи по чл. 6, ал. 2 от ЗДДС. По-долу са 
дадени условията, когато фактическото получаване на стоката 
в България, без да се прехвърля собствеността върху нея, 
представлява вътреобщностно придобиване. 

Според  чл. 6, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от ЗДДС приравнените на 
доставка на стоки случаи са:

- фактическото предоставяне на стока по договор, 
в който е предвидено прехвърляне на правото на 
собственост върху нея под отлагателно условие или 
срок, което вече е разгледано по-горе;

- фактическото предоставяне на стока по договор за 
лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на 
правото на собственост върху стоката или е уговорена 
само опция за прехвърляне на собствеността върху 
стоката и сборът от дължимите вноски по договора 
за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 46, ал. 1, т. 
1 от ЗДДС, е идентичен с пазарната цена на стоката 
към датата на предоставянето. Тази разпоредба не 
се прилага, когато в договора за лизинг е уговорена 
само опция за прехвърляне на собствеността върху 
стоката и цената на стоката не е пазарната;

- фактическото предоставяне на стока на лице, което 
действа от свое име и за чужда сметка (комисионен 
договор). В този случай данъчното събитие възниква 
не на датата на прехвърляне на правото на собственост, 
а на датата на фактическото предоставяне на стоката 
(чл. 63, ал.1, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС). 

Доставката на стока при фактическото й предаване по 
договор за лизинг се илюстрира със следния пример:

 Фирма A (регистрирана по ДДС в Германия в качеството 
й на лизингодател) сключва лизингов договор с фирма Б 
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(регистрирана в България в качеството й на лизингополучател) на 
02.03.2010 г. В договора за лизинг е предвидено, че собствеността 
върху стоката ще бъде прехвърлена с плащане на последната 
лизингова вноска. Фактически стоката е била предоставена 
на 02.06.2010 г. В този случай данъчното събитие възниква на 
02.06.2010 г., когато е станало фактическото предоставяне на 
стоката. За изясняване на факта дали възниква едно данъчното 
събитие по смисъла на чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, или поредица от 
данъчни събития по чл. 25, ал. 4 от ЗДДС, трябва да се направи 
разграничение между договора за финансов лизинг и договора 
за оперативния лизинг.

Съгласно чл. 342, ал. 2 от ТЗ с договора за финансов лизинг 
лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при 
условия, определени от лизингополучателя, и да му я предостави 
за ползване срещу възнаграждение. При финансовия лизинг 
за разлика от оперативния участват три лица: лизингодател, 
лизингополучател и трето лице - доставчик (продавач) на вещта, 
обект на договора за лизинг. Налице са следните договори, които 
се сключват:

-  договор за покупко-продажба на лизинговата вещ 
между третото лице и лизингодателя

 и

-  договор за възмездното ползване на лизинговата 
вещ между лизингополучателя и лизингодателя. 
При финансовия лизинг лизингодателят остава 
собственик на лизинговата вещ през целия срок 
на договора за лизинг, докато лизингополучателят 
придобива само държането (фактическата власт) 
върху вещта, в качеството му на ползвател. 
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При договора за оперативния лизинг лизингодателят се 
задължава да предостави на лизингополучателя определена 
вещ за ползване срещу възнаграждение. Оперативният лизинг 
е разновидност на договора за наем. Правилата на договора за 
наем намират приложение към договора за лизинг. Оперативният 
лизинг за разлика от наема има следните особености:

-  задължението за поддържане на вещта и разноските 
са за сметка на лизингополучателя,

-  договорът не е ограничен със срок,
-  лизингополучателят може да придобие вещта по 

договора. 
При договора за оперативен лизинг рискът от случайно 

повреждане или погиване на вещта се носи от лизингодателя, а 
при финансовия лизинг - от лизингополучателя. При договора 
за финансов лизинг участва трето лице - доставчик (продавач) 
на лизинговата вещ. Затова при договора за финансов лизинг 
лизингодателят е длъжен най-късно с прехвърлянето на 
собствеността върху лизинговата вещ да прехвърли и правата 
си спрямо третото лице доставчик. Такива права са тези, 
свързани с общата отговорност за недостатъци на вещта, както 
и гаранционната отговорност. При договора за финансовия 
лизинг лизингодателят обичайно прехвърля правата си спрямо 
третото лице на лизингополучателя още при сключването му. 

 И при двата вида договори за лизинг придобиването на 
вещта е само една възможност, при която лизингополучателят 
може да упражни правото си да изкупи лизинговата вещ. Тези 
договори сами по себе си нямат прехвърлителен ефект, поради 
което, за да се придобие собствеността върху лизинговата вещ 
следва да се сключи отделен договор за покупко-продажба. 
Задължението за връщане на вещта може да отпадне само и 
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единствено ако лизингополучателят упражни правото си да я 
изкупи (чл. 342, ал. 3 от ТЗ).

ЗДДС не прави изрично разграничение между финансовия 
и оперативния лизинг. И в двата случая може да има задължение за 
прехвърлянето на собствеността или упражняването на правото 
на опция. Според чл. 12, ал. 5 от ППЗДДС, когато в договора 
за лизинг е предвидена опция за прехвърляне на собствеността 
и данъчната основа не е идентична с пазарната цена, данъчното 
събитие възниква на датата изискуемост на всяко плащане17. 

 Само при наличие на опция и данъчна основа, която не 
е идентична с данъчната основа няма да е налице едно данъчно 
събитие, а поредица от данъчни събития, настъпващи на датата, 
на която е уговорено и дължимо плащането на отделните 
лизингови вноски. Липсата на идентичност на цената с пазарната 
при договора за лизинг с опция за придобиване на правото на 
собственост определя лизинговия договор, като такъв извън 
хипотезата на чл. 6, ал. 2, т.2 от ЗДДС.

Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС за доставка на стока 
се счита и фактическото предоставяне на стока по договор за 
лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото 
на собственост. В този случай възниква едно данъчно събитие, 
което настъпва при фактическото предаване на лизинговата 
вещ. Изключение от това правило има единствено за лихвата, 
дължима по договора за лизинг от лизингополучателя, когато 
лизингодателят също е избрал да се облага с ДДС. Това е така, 
защото услугата по предоставяне на кредит при условията на 
договор за лизинг е отделна доставка, данъчното събитие за 
която възниква по реда на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС („при доставки 
с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с 

17 В един договор за лизинг е налице опция, когато за прехвърлянето на 
собствеността се изисква изрично волеизявление на лизингополучателя и 
допълнително заплащане, различно от дължимите вноски по договора.
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изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, всеки 
период или етап, за които е уговорено плащане, се смята за 
отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, 
на която плащането е станало дължимо”)18. 

Следва да се има предвид, в случаите на промяна на 
договор за лизинг, в който в резултат на промяната на договора 
се изпълняват условията на чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона се счита, че 
на датата на промяната на договора лицето извършва доставка на 
стока. Данъчната основа на тази доставка ще е равна на сумата 
от вноските, дължими след датата на промяната на договора, без 
дължимия за тях ДДС. Това означава, че за данъчния период, 
включващ датата на промяната, ДДС за оставащите лизингови 
вноски ще стане изискуем наведнъж. Доката фактическото 
предоставяне по договор за лизинг по смисъла на чл. 6, ал. 2, т. 3 
от ЗДДС представлява доставка на стока, то предоставянето по 
договор с опция представлява услуга, в хипотезата на чл. 12, ал. 3 
и 4 от ППЗДДС.
18  В решение на Съда в Люксембург, постановено по дело С 118/11, се 

прави разграничение между договора за лизинг и договора за наем, с оглед 
ограничението за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит по 
смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС. Съдът приема,  че автомобил, който е нает 
по договор за лизинг и се счита за дълготраен актив, се използва за целите на 
облагаеми сделки, ако данъчнозадълженото лице в това си качество придобива 
този актив и го включва изцяло в имуществото на своето предприятие, като 
дължимият при придобиването ДДС подлежи изцяло и незабавно на приспадане, 
при което всяка употреба на този актив за лични нужди на данъчнозадълженото 
лице или за нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, различни от 
икономическата дейност на лицето, се приравнява на възмездна доставка на 
услуги”. По отношение на наема съдът приема, „че нает автомобил се използва за 
целите на облагаеми сделки на данъчно задълженото лице, ако съществува пряка и 
непосредствена връзка между използването на този автомобил и икономическата 
дейност на данъчно задълженото лице, като правото на приспадане възниква при 
изтичането на периода, за който се отнася всяко от плащанията, и към същия 
момент следва да се има предвид наличието на такава връзка”. От горното може 
да се направи извод, че при договора за лизинг разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 2 от 
ЗДДС няма да е приложима, а по отношение на договорите за наем ще се прилага 
само ако данъчно задълженото лице не може да докаже пряка и непосредствена 
връзка между използването на стоката и икономическата си дейност.



ДДС И АКЦИЗИ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС

- 52 -

Вътреобщностно придобиване има и когато се придобива 
ново превозно средство, което се изпраща или транспортира 
до територията на страната от територията на друга държава 
членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено 
лице за целите на ДДС в другата държава членка (чл. 13, ал. 2 от 
ЗДДС).

Възмездно вътреобщностно придобиване е налице и когато 
регистрирано в България по ЗДДС получава стоки, които:

-  ще се използват за целите на неговата икономическа 
дейност,

-  са изпратени или транспортирани от него самия или 
за негова сметка от територията на друга държава 
членка,

-  същото това лице е регистрирано за целите на ДДС 
в държава членка, където стоките са произведени, 
извлечени, обработени, закупени, придобити или 
внесени от него в рамките на неговата икономическа 
дейност. 

Както вече беше посочено по-горе, това е т.нар. 
вътреобщностен трансфер на стоки между две държави членки,  
извършен от едно и също лице.

В чл. 13, ал. 6 от ЗДДС е въведена една особена хипотеза на 
вътреобщностния трансфер на стоки. Според тази разпоредба 
разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от ЗДДС намира приложение и 
когато лицето не е регистрирано за целите на данъка върху 
добавената стойност в държавата членка на вноса на стоките, 
откъдето започва изпращането или транспортирането им, ако 
стоките са внесени в държавата членка на вноса от или за сметка 
на лицето. Режимът по чл. 13, ал. 6 от ЗДДС се прилага, когато са 
налице следните кумулативни предпоставки:

1.  стоките са внесени от или за сметка на лицето в 
държава членка на вноса,
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2.  лицето изпраща или транспортира стоките от 
територията на държавата членка на вноса до 
територията на Република България,

3.  лицето не е регистрирано по ДДС в държавата членка 
на вноса.

Прилагането на режима по чл. 13, ал. 6 от ЗДДС означава, 
че лицето, извършващо вноса, не е задължено да регистрира 
ВОД в държавата членка на вноса, а само ВОП в страната на 
получаване на стоката. 

Според чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС вносът19 на стоки 
е освободен от ДДС, когато последният е последван от 
вътреобщностна доставка (чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС).

 Освобождаването от ДДС на вноса на стоки по чл.58, ал. 
1, т.6 от ЗДДС с последваща вътреобщностна доставка възниква 
при следните кумулативни предпоставки:

1.  вносителят представи пред митническите органи 
идентификационния си номер по ДДС чрез 
представяне на удостоверението си за регистрация 
по ДДС;

2.  вносителят представи пред митническите органи 
идентификационния номер по ДДС на получателя, 
издаден в друга държава членка, или собствения 

19 Чл. 71, т. 3 от ЗДДС изисква за упражняване на правото на приспадане на данъчен 
кредит, освен вносителят да разполага с митнически документ, той да е внесъл 
ефективно в републиканския бюджет дължимия ДДС за вноса. Това решение 
на българския законодател противоречи на общностното право и решение 
С-414/210 на Съда в Люксембург, което постановява, че член 17, параграф 2, 
буква „б“ от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно 
хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците 
върху оборота – обща система на данъка върху добавената стойност: единна 
данъчна основа, трябва да се тълкува в смисъл, че той не дава възможност на 
държава членка да обуслови правото на приспадане на данъка върху добавената 
стойност при внос от ефективното предварително плащане на този данък от 
лицето – платец на данъка, когато същото лице има и правото на приспадане.
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си идентификационен номер по ДДС, издаден в 
държавата членка, в която завършва изпращането или 
превозът на стоките;

3.  са налице доказателствата, предвидени в ППЗДДС, 
че внесените стоки са предназначени да бъдат 
превозени или изпратени до друга държава членка.

Документите, въз  основа на които вносителят се 
освобождава от ДДС при вътреобщностна доставка в друга 
държава членка, различна от държавата членка на вноса, са 
посочени в чл. 51, ал. 2 от ППЗДДС. За да упражни правото 
си на освобождаване по смисъла на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС, 
вносителят предоставя пред компетентното митническо 
учреждение следните документи: 

1.  копие от удостоверението за регистрация по чл. 104 
от ЗДДС;

2.  декларация по образец - приложение № 24 от 
ППЗДДС;

3.  транспортни документи, в които е указано, че стоката 
е предназначена за друга държава членка. 

митническите органи при извършване на митническите 
формалности, за да приложат освобождаването от ДДС 
на вносителя, правят проверка за валидност на посочения 
в декларацията по приложение № 24 от ППЗДДС 
идентификационен номер за целите на ДДС на получателя 
по последващата вноса вътреобщностна доставка, издаден 
от друга държава членка. В хипотезата на чл. 58, ал. 1, т. 6 от 
ЗДДС, ДДС е дължим от получателя в държавата членка, в 
която се извършва вътреобщностното придобиване. Тъй като 
стоките, обект на вноса, са необщностни стоки, освен това са 
стоки под митнически режим, вносителят трябва да удостовери 
получаването на стоките в държавата членка на получателя, за 
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да приключи митническите формалности пред компетентното 
митническо учреждение.

Вътреобщностното придобиване в Република България се 
облага с данъчна ставка в размер на 20%. Такава е и данъчната 
ставка, предвидена за облагане на доставки на стоки и услуги в 
страната. При вътреобщностно придобиване ДДС се начислява 
с протокол от получателя на стоките. Протоколът за начисляване 
на данъка се включва в дневниците на получателя за продажби 
и покупките, поради което практически данък не е дължим. 
Дължим ДДС за внасяне би възникнал в случай, че протоколът се 
отрази в дневника за продажбите през съответния едномесечен 
период, а в дневника за покупките през някой от следващите 
12-месечни данъчни периоди.

 Вътреобщностно придобиване на стоки е приложимо само 
и единствено за движими вещи в търговския оборот (чл. 5, ал. 1, 
чл. 13 от ЗДДС, във връзка с чл. 110 от Закона за собствеността). 
Недвижими вещи, каквито са земята, растенията (докато не 
бъдат отделени), сградите и другите постройки и въобще 
всичко, което по естествен начин или от действието на човека 
е трайно прикрепено към земята или към постройката, не могат 
да бъдат обект нито на вътреобщностно придобиване, нито на 
вътреобщностна доставка. Това е така, защото недвижимите вещи 
не могат да се изпращат или транспортират. Т.е., ако недвижимите 
вещи са в България, се прилага законът по местонахождението 
им. При разрушаването на сграда получените движими вещи 
биха могли да бъдат обект на вътреобщностно придобиване.

 Безвъзмездните ВОД, когато регистрираният 
доставчик изцяло или частично е приспаднал данъчен кредит 
за произведените, закупените, придобити или внесени от него 
стоки и впоследствие е и извършил с тези стоки безвъзмездна 
ВОД, се приравняват на възмездни доставки (чл. 6, ал. 3, т. 2 от 
ЗДДС). В тези случаи доставчикът е длъжен да начисли данък 
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в размер на ползвания ДК. Същият извършва корекцията в 
данъчния период, през който данъкът за съответна ВОД е 
станал изискуем чрез съставяне на протокол и отразяването му в 
дневника за продажбите за този данъчен период (чл. 79, ал. 10 и 
ал. 11 от ЗДДС).

2. Данъчно събитие при вътреобщностно 
придобиване

Както при ВОП, така и при ВОД данъчното събитие 
възниква на същата дата, на която би възникнало данъчното 
събитие при доставка на стоки на територията на Република 
България, включително континенталния шелф и изключителната 
икономическа зона (чл. 63, ал. 1 от ЗДДС). Съгласно чл. 25, във 
връзка с чл. 63, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 и чл. 51, ал. 1 от ЗДДС, данъчното 
събитие възниква:

-  на датата на прехвърляне на собствеността и 
учредяване на вещно право върху стока;

-  на датата на фактическото получаване на стоката по 
чл. 6, ал. 2 от ЗДДС;

-  на датата на приключване на транспорта на стоки  
при условието на чл. 13, ал. 3 от ЗДДС;

- в края на всеки календарен месец, при доставки с 
непрекъснато изпълнение по чл. 13, ал. 1- 3 от закона 
с продължителност повече от 1 месец.

За разлика от режима на безвъзмездния ВОД, при режима 
на безвъзмездния ВОП получателят не начислява и не дължи 
ДДС.



ЛЮБОмИР ВЛАДИКИН

- 57 -

3. изискуемост на данъка при вътреобщностно 
придобиване

Данъкът при ВОП става изискуем:
-  на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който 

е възникнало данъчното събитие, ако не е издадена 
фактура на датата на данъчното събитие или след 
нея, или когато е във връзка с авансово плащане и 
фактурата е била издадена преди датата на данъчното 
събитие;

- на 15-ия ден на месеца следващ месеца, през които 
е възникнало данъчното събитие, при доставки 
с непрекъснато изпълнение, за които данъчното 
събитие възниква в края на съответния месец; 

- на датата на издаване на фактурата от доставчика, 
когато същата е издадена преди 15-ия ден на месеца, 
следващ месеца, през който е настъпило данъчното 
събитие;

Платец на данъка при вътреобщностното придобиване 
е лицето, което извършва придобиването (чл. 84 от ЗДДС). 
Същото начислява ДДС с протокол, който отразява в дневниците 
си за покупките и продажбите. Прилага се ставката на държавата 
членка, където е  мястото на изпълнение на ВОП. Очевидно е, 
че съществува корелативна връзка между изискуемостта на ДДС 
при ВОД и при ВОП.

4. място на изпълнение при вътреобщностно 
придобиване

мястото, където завършва изпращането или превозът на 
стоките за лицето, което ги придобива, е мястото на ВОП на 
стоки, съобразно чл. 41, ал. 1 от Директива 2006/112. В това 
място се извършва данъчното облагане с ДДС на ВОП.
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С разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗДДС българският 
законодател е транспонирал чл. 41, ал. 1 от Директива 2006/112. 
В чл. 62, ал. 1 от ЗДДС е посочено, че мястото на изпълнение при 
вътреобщностното придобиване е на територията на Република 
България, когато:

-  стоките пристигат и превозът им завършва на 
територията на страната

и
-  получателят е придобил стоките под 

идентификационния си номер по ДДС в държавата 
членка, в която стоките пристигат и завършва 
превозът им. 

Когато получателят на стоките при ВОП посочи 
идентификационен номер по ДДС, различен от 
идентификационния номер в държавата членка, в която стоките 
пристигат и завършва превозът им, място на изпълнение на 
ВОП е на територията на съответната държава членка, издала 
този идентификационен номер. Именно това разрешение 
българският законодател е установил в чл. 62, ал. 2 от ЗДДС. 
Правилото на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС е по-скоро изключение от 
общия принцип, предвиден в ал. 1 на същия член. Практически 
получателят при ВОП, чрез посочване на идентификационния 
си номер по ДДС, избира къде да е мястото на изпълнение на 
ВОП и оттам данъчното облагане на доставката с ДДС. Този 
избор е т.нар. защитна мрежа, целяща да осигури всеобщност 
при облагането с ДДС на ВОП20.

20 В случай, че при вътреобщностно придобиване придобиващият предостави 
идентификационния си номер по ДДС в съответната държава членка, и при 
условие, че стоките не са пристигнали в тази държава членка, която е издала 
идентификационния номер по ДДС, придобиващият няма право на приспадане 
на данъчен кредит (решение С 536/2008: „Член 17, параграфи 2 и 3, както и 
член 28б, A, параграф 2 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 
1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки 
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Когато са налице доказателства, че вътреобщностното 
придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където 
стоките са пристигнали или е завършил превозът им, чл. 62, ал. 2 
от ЗДДС не се прилага. Независимо че данъчното облагане при 
ВОП, при посочване от доставчика на идентификационен номер 
по ДДС в държава членка на получателя, различна от тази, в 
която стоките пристигат и превозът им завършва, не се изключва 
финансовият суверенитет на тази държава членка. Това означава, 
че данъчното облагане на ВОП може да се осъществи както в 
държавата членка по идентификационния номер по ДДС на 
получателя, така и в държавата членка, в която стоките пристигат 
и завършва превозът им. Водещо при определяне на ВОП и 
оттам данъчното облагане е мястото, където стоките пристигат 
и завършва превозът им (чл. 62, ал. 3 от ЗДДС). 

При облагане на ВОП едновременно в две държави членки 
получателят извършва корекция в тази държава, която е различна 
от държавата, в която стоките са пристигнали и превозът им е 
завършен21. Когато данъкът за вътреобщностното придобиване 

относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената 
стойност: единна данъчна основа, в редакцията ѝ, произтичаща от Директива 
92/111/ЕИО на Съвета от 14 декември 1992 година, трябва да се тълкуват в 
смисъл, че данъчно задължено лице, което се намира в положението, посочено 
в член 28б, А, параграф 2, първа алинея, няма право да приспадне незабавно 
начисления по получено вътреобщностно придобиване ДДС“).

21 В случай, че при вътреобщностно придобиване придобиващият предостави 
идентификационния си номер по ДДС в съответната държава членка, и при 
условие, че стоките не са пристигнали в тази държава членка, която е издала 
идентификационния номер по ДДС, придобиващият няма право на приспадане 
на данъчен кредит (решение С 536/2008: „Член 17, параграфи 2 и 3, както и 
член 28б, A, параграф 2 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 
1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки 
относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената 
стойност: единна данъчна основа, в редакцията ѝ, произтичаща от Директива 
92/111/ЕИО на Съвета от 14 декември 1992 година, трябва да се тълкуват в 
смисъл, че данъчно задължено лице, което се намира в положението, посочено 
в член 28б, А, параграф 2, първа алинея, няма право да приспадне незабавно 
начисления по получено вътреобщностно придобиване ДДС“).
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е начислен на основание чл. 62, ал. 2 от ЗДДС с протокол по 
чл. 117, ал. 2 от ЗДДС и впоследствие лицето, осъществило 
вътреобщностното придобиване, се снабди с документ от 
компетентната администрация, лицето коригира резултата 
чрез анулиране на протокола, с който данъкът е начислен. За 
анулирането не се издава нов протокол (чл. 10, ал. 1 от ППЗДДС). 
Следва да се има предвид, че анулирането се извършва най-
късно в последния ден от данъчния период, през който лицето 
се е снабдило с документа  от компетентната администрация на 
държавата членка за това, че вътреобщностното придобиване на 
стоките е обложено в нея.

Посочване от страна на получателя на ВОП на 
идентификационен номер по ДДС, различен от този в държавата 
членка, в която пристигат стоките и превозът им завършва, би 
могло да бъде по най-различни причини. Такива биха могли да 
са липсата на идентификационен номер по ДДС в държавата 
членка, в която стоките пристигат, наличието на склад в тази 
държава членка, по-изгодното данъчно облагане в държава 
членка и други. Във всички случай, при които стоките пристигат 
в друга държава членка, а не в държавата членка на придобиващия 
с неговия идентификационен номер по ДДС, последния няма 
право на данъчен кредит.

Съобразно чл. 16, пар. 1 от Регламент 282/2011 при 
вътреобщностното придобиване на стоки държавата членка, 
в която стоките пристигат или завършва превозът, упражнява 
правото на данъчно облагане, независимо от третирането с ДДС, 
прилагано в държавата членка, в която е започнало изпращането 
или превозът на стоките. Това означава, че е възможно да е налице 
двойно данъчно облагане с ДДС както в държавата, от която 
стоките са изпратени и превозът е завършил, така и в държава 
членка на получателя. При двойно облагане с ДДС на доставчика 
и получателя коригирането на данъка, заплатен от доставчика, 
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извършващ вътреобщностна доставка, се упражнява съобразно 
законодателството на държавата членка, от която стоките са 
изпратени или превозът е започнал.

В чл. 62, ал. 5 от ЗДДС е разгледано мястото на изпълнение 
при т.нар тристранна операция. мястото на изпълнение на 
вътреобщностното придобиване при тристранната операция 
е винаги в държавата членка, където стоките пристигат или 
завършва превозът им, ако са налични следните кумулативно 
дадени условия:

 1.  посредникът в тристранната операция придобива 
стоките под идентификационния си номер в 
държавата членка, различна от тази, в която стоките 
пристигат;

2.  посредникът осъществява последваща доставка на 
стоките до придобиващия в тристранната операция;

3.  посредникът издаде фактура за доставката, 
отговаряща на изискванията на чл. 114 от ЗДДС, 
в която посочи, че е посредник в тристранната 
операция и че данъкът по доставката се дължи от 
придобиващия в тристранната операция. Като 
основание за неначисляване на данък във фактурата 
от посредника се посочва чл. 141 от Директива 
2006/112 и е задължително условие за прилагане на 
тристранна операция; 

4.  посредникът декларира доставката във VIES-
декларацията за съответния данъчен период. 

5.  придобиващия в тристранната операция писмено 
потвърди, че стоките са получени. В писменото 
потвърждение се посочва дата и място на 
получаване, вид и количество на стоката, вид, марка 
и регистрационен номер на превозното средство, 
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с което е извършен транспортът, име на лицето, 
предало стоките.

В случай, че посредникът в тристранната операция не 
се снабди с горните документи до изтичането на данъчния 
период, следващ данъчния период, през който данъкът за 
вътреобщностното придобиване би станал изискуем, се счита, 
че вътреобщностното придобиване е с място на изпълнение на 
територията на страната. В този случай данъкът е изискуем от 
посредника. Практически, прилага се разпоредбата на чл. 62, ал. 
2 от ЗДДС във връзка с чл. 9, ал. 3 от ППЗДДС.

„Недекларирането на доставката като вътреобщностно 
придобиване от получателя й не е достатъчно основание да 
не се третира същата като ВОД. В случай, че получателят има 
валиден идентификационен номер, под който е извършил ВОП, 
недекларирането на придобиването не води автоматично до 
непризнаването на ВОД за доставчика. В такива случаи органът 
по приходите следва да инициира обменът на информация по 
реда на Регламент 904/2010 за административно сътрудничество 
и борба с измамите върху ДДС.

5. Данъчна основа при вътреобщностно 
придобиване

Данъчната основа представлява паричната стойност 
на облагаемата доставка, върху която се начислява или не се 
начислява данък. Законодателят в чл. 64, ал. 1 от ЗДДС е предвидил, 
че данъчната основа при вътреобщностното придобиване 
се определя по реда на чл. 26 от закона. С тази препращаща 
норма е предвидено данъчната основа при вътреобщностното 
придобиване да се определя по реда на доставката на стоки 
или услуги, извършвани на територията на страната. Прави 
впечатление, че подходът на законодателя при определяне на 
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данъчната основа при ВОП и при ВОД е един и същ, последната 
се определя по реда на доставките на стоки и услуги в страната. 
Данъчната основа при ВОП при вътреобщностния транфер на 
стоки е равна на данъчната основа при ВОД22. В този случай 
данъчната основа е цената на придобиване, себестойността или 
митническата стойност при внос, увеличени със сумите по чл. 
26, ал. 3 от ЗДДС.

Данъчната основа при ВОП, както при ВОД, се увеличава 
със:

1.  платения или дължимия акциз за акцизните стокит 
в държавата членка, от която същите са изпратени и 
транспортирани; 

2.  всички субсидии23 и финансирания, пряко свързани с 
доставката; 

3.  съпътстващите разходи, начислени от доставчика на 
получателя, като например комисиона, опаковане, 
транспорт, застраховка и други, пряко свързани с 
доставката. Тук става въпрос за разходите за услуги, 
непосредствено свързани с доставката;

4.  стойността на обикновените или обичайните 
опаковъчни материали или контейнери, ако не 
подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно 

22  Чл. 64, ал. 2 във връзка с чл. 52, ал. 2 от ЗДДС
23  Решение С 74/08 на Съда в Люксембург: „Член 17, параграфи 2 и 6 от 

Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно 
хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците 
върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна 
данъчна основа трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна 
уредба, която в случай на субсидирано с публични средства придобиване на стоки 
допуска приспадане на свързания с него данък върху добавената стойност само 
до размера на несубсидираната част от това придобиване.  Член 17, параграф 2 
от Шеста директива 77/388 предоставя на данъчно задължените лица права, на 
които те могат да се позоват пред националния съд, за да се противопоставят на 
национална правна уредба, която е несъвместима с тази разпоредба.” 
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задължено лице; ако тези опаковъчни материали или 
контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната 
основа се намалява със стойността им при връщането.

Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с 
доставката:

-  субсидиите и финансиранията, предназначени за 
покриване на загуби,

-  за финансиране на разходи, вкл. за придобиване и 
ликвидация на активи (§ 1, т. 15 от ЗДДС). 

Легална дефиниция на понятието „Субсидии и 
финансирания, свързани с доставката” e дадена в т. 15 на § 1 от 
ЗДДС: субсидиите и финансиранията са тези, чието отпускане 
е пряко обвързано с количеството, качеството или цената на 
предоставяни стоки или услуги.

В данъчната основа при вътреобщностното 
придобиване на основание чл. 26, ал. 5 от ЗДДС не се 
включват: 

-  сумата на търговската отстъпка или намалението, 
които се предоставят на датата на възникване 
на данъчното събитие, както и след него, като за 
последното данъчната основа се намалява чрез 
кредитен данъчен документ;

-  стойността на обикновените или обичайните 
опаковъчни материали или контейнери, ако 
получателят е данъчно задължено лице и тези 
материали или контейнери подлежат на връщане;

-  разходите на лизингодателя и лицензополучателя, 
свързани с ползването на стока при условията 
и в срока на договор за лизинг, като: разходи за 
имуществени застраховки, застраховки „Гражданска 
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отговорност“ и други подобни за целия или за част от 
срока на договора, разходи за имуществени данъци и 
такси, екотакси и разходи за регистрация;

-  сумите, платени на доставчика за покриване на 
разходите, направени от името и за сметка на 
получателя, когато тези суми са посочени изрично в 
счетоводството на доставчика. Доставчикът трябва 
да разполага с доказателства за действителния 
размер на сумите и няма право на данъчен кредит 
по отношение на данъка, който може да е станал 
дължим при извършването на разходите. Това са 
всички разходи, които са дължими от получателя на 
доставчика - или по силата на закона, или по силата 
на договора, сключен между страните. Разходите 
биха могли да бъдат за консултантски услуги, за 
маркетингово проучване, командировъчни и т.н. 
Смисълът на невключването на тези разходи в 
данъчната основа е да не се изкривява същата с 
надписване на разходи за услуги. В тази връзка при 
вътреобщностното придобиване на стоки, както и 
при вътреобщностната доставка, в данъчната основа 
не се включват и вътреобщностните услуги по чл. 21, 
ал. 2 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията 
на страната, за които регистрираното лице е длъжно 
да начисли данъка като лице по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС 
(в хипотезата на обърнато данъчно задължение).

При вътреобщностното придобиване данъкът се начислява 
с протокол и задължително в левове. В случай, че част или 
всички възнаграждения са уговорени в чуждестранна валута по 
вътреобщностната доставка, тя ще се преизчислява по курса, 
обявен от БНБ. Левовата равностойност на валутата може да 
бъде определена по последния обменен курс, публикуван от 
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Европейската централна банка към момента, в който данъкът 
става изискуем. Конвертирането между валути, различни от 
еврото, се извършва, като се използва обменният курс на всяка 
от тези валути към еврото. Преизчисляването ще се извършва 
към датата, на която данъкът е станал изискуем (чл. 26, ал. 6 от 
ЗДДС).

Данъчната основа при вътреобщностното придобиване 
при бартер между свързани лица в хипотезите на чл. 80, пар. 1 
от директива 2006/112, както и при доставки между свързани 
лица, по който получателят няма право на приспадане на данъчен 
кредит24, е пазарната цена. До 31.12.2013 разпоредбата на чл. 26, 
ал. 7 от ЗДДС изискваше в разрез с рапоредбата на чл.80, пар. 
1 от директива 2006/112 при цялостно или частично плащане 
на цената  в стоки или услуги, данъчната основа да е пазарната 
цена на всяка една от доставките. Съгласно решение на Съда 
в Люксембург по дело С 621/2010 в чл. 80, пар. 1 са изброени 
изчерпателно случаите, при които данъчната основа е пазарната 
цена. Когато при бартер страните по доставката не са свързани 
лица или са свързани лица, и имат право на приспадане на данъчен 
кредит, въведеното ново правило на чл. 26, ал. 7, изречение 
последно от ЗДДС изобщо няма да се прилага. Това е така, тъй 
като в чл. 80, пар. 1 от директива 2006/112 не предвижда случаи 
за определяне на пазарна цени, при условие, че доставчикът 
и получателят имат право на приспадане на данъчен кредит, 
както когато са свързани лица, така и когато не са. В този случай 
данъчната основа на доставката ще се определя по общия ред. 
Само, когато при бартер, доставчикът и получателят нямат право 
на приспадане на данъчен кредит и при приложение на случаите 
на чл. 80, пар. 1 от директива 2006/112 данъчната основа на 
доставката ще е пазарната цена. Съобразно решение С 19/12 
от 07.03.2013 и решение С 549/11 от 19.12.2012-членове 73 и 
80 от директива 2006/112 следва да се тълкуват, че не допускат 
24 Чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС (изм., ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.).
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национална разпоредба, съгласно която при плащане по 
доставката със стоки и услуги данъчната основа да е пазарната 
цена. В тази връзка съобразно постоянната практика на СЕС във 
всички случаи, когато разпоредбите на една директива се явяват 
безусловни и точни по съдържание, частноправните субекти имат 
право да се позовават на тях пред националните юрисдикции 
срещу държавата, която не не ги транспонирала в срок или го е 
направила неточно. В тази връзка разпоредбата на чл. 26, ал. 7, 
изречение второ от ЗДДС противоречи на разпоредбите на чл. 
63, 65 и 73 от директива 2006/112. Последните разпоредби имат 
директен ефек, т.е. непосредствено действие.

Когато възнаграждението е определено изцяло или 
частично в стоки или услуги, без страните да са му придали 
парично изражение, данъчната основа на всяка от доставките към 
датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа 
при придобиването или себестойността на предоставената 
стока, а в случаите на внос - на данъчната основа при вноса или 
на направените преки разходи за извършване на предоставената 
услуга. Разпоредбата на чл. 26, ал. 7, изречение второ от ЗДДС 
предвижда, че в случаите, в които не може да се определи 
данъчната основа, същата е пазарната цена. Подобна разпоредба 
не само, че противоречи на чл. 80, пар 1 от директива 2006/112, 
но същата е неясна и би могла да доведе до тенденциозното й 
прилагане. Данъчното събитие за доставката с по-ранна дата 
се счита за авансово плaщане25 по втората доставка в случая на 
бартер. Това означава, че изискуемостта на данъка по втората 
доставка ще възникне с настъпване на данъчното събитие и 
изискуемостта по първата доставка.

25 В решение С 419/02, Съдът в Люксембург, приема, че авансовото плащане 
води до изискуемост на ДДС, тогава когато в момента на плащането, стоките 
или услугите, обект на доставката са индивидуализирани.Това означава, че 
ако стоките не са определени, чрез техните характеристики, то извършеното 
плащане няма да представлява авансово и оттакм няма ДДС да е изискуем, във 
връзка с това плащане.
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При вътреобщностна доставка, за която възнаграждението 
се изплаща изцяло или частично със стоки или услуги, сме 
изправени пред т.нар. вътреобщностен бартер. При него всеки от 
доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач 
на това, което получава. При бартера по вътреобщностната 
търговия сме изправени пред две вътреобщностни придобивания 
и пред две вътреобщностни доставки. Това означава следното: 
лицето, коeто прехвърля собствеността върху стоката от 
държава членка, ще извърши вътреобщностната доставка на 
това, което дава, и вътреобщностно придобиване на това, което 
получава. При бартера ще се дължи различен данък за всяко 
от вътреобщностните придобивания, в случай, че данъчните 
ставки в отделните държави членки са различни. Характерното 
тук е, че данъчната основа на вътреобщностното придобиване в 
България ще се определя не по пазарна цена, както предвиждаше 
чл. 26, ал. 7 от ЗДДС до 31.12.2013. Разпоредба на чл. 26, ал. 7 
от ЗДДС, действала до 31.12.2013 предвиждаща данъчната 
основа при бартер да е пазарната цена, представлява неправилно 
транспониране на директива 2006/112 и не намира приложение, 
считано от датата на въвеждането й.

6. Право на приспадане на данъчен кредит при 
вътреобщностно придобиване

Данъчният кредит представлява сумата на данъка, която 
регистрираното лице има право да приспадне за получените от 
него стоки или услуги по облагаема доставка, извършено плащане, 
преди да е възникнало данъчно събитие за облагаемата доставка, 
осъществен внос и изискуем данък по глава осма (когато лицето, 
което начислява данъка, е и негов платец - чл. 82, ал. 2 от ЗДДС).

 Понятието данъчен кредит, правото на приспадане26, 
26  В решение С 376/2002 Съдът в Люксембург постановява, че ретроактивно 

действие  по отношение на данъчно облагане с ДДС, съобразно принципите на 
правната сигурност и правните очаквания, е допустимо само в изключителни 
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доставките с право на пълен или частичен данъчен кредит, 
ограниченията и условията за приспадане на данъчен кредит, 
както и периодът за упражняване, са посочени в гл. 7 на ЗДДС27.

Видно от гл. 7 на ЗДДС по отношение на правото на 
приспадане на данъчен кредит, са налице нови моменти за 
разлика от отменения ЗДДС. 

Данъкът при вътреобщностното придобиване е изискуем 
от лицето, което извършва придобиването, като същият 
задължително се начислява с протокол по чл. 117, ал. 1 ЗДДС. 
Придобиващият при вътреобщностното придобиване ползва 
правото на приспадане на данъчен кредит, когато:

-  е издал протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС
и
-  е начислил данъка по реда на чл. 86 от ЗДДС (чл. 71, т. 

2 от ЗДДС). Начисляването на ДДС от придобиващия 

случаи с цел да се избегне сключване на договори, с които се избягва или намалява 
данъчната тежест по ДДС при условие, че е налице започнал законодателен 
процес и икономическите оператори са предупредени за измененията в 
закона, съответно за обратното му действие. В решение С 62/00 Съдът в 
Люксембург постановява, че е несъвместимо с принципа на правните очаквания 
и на правна сигурност национално законодателство, което скъсява срокове за 
възстановяване на ДДС, събрано в нарушение с разпоредби на директ ефект 
по Шеста директива. От посочените решения може да се направи извод, че 
ретроактивно действие по отношение на разпоредбите на ДДС е недопустимо 
по принцип, а по изключение само при съобразяване на принципите на правните 
очаквания и правната сигурност. 

27  Решение С 74/08 на Съда в Люксембург: „Член 17, параграфи 2 и 6 от 
Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно 
хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците 
върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна 
данъчна основа трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна 
уредба, която в случай на субсидирано с публични средства придобиване на стоки 
допуска приспадане на свързания с него данък върху добавената стойност само 
до размера на несубсидираната част от това придобиване.  Член 17, параграф 2 
от Шеста директива 77/388 предоставя на данъчно задължените лица права, на 
които те могат да се позоват пред националния съд, за да се противопоставят на 
национална правна уредба, която е несъвместима с тази разпоредба.” 
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при вътреобщностното придобиване се извършва, 
като придобиващият:

 1. издаде протокол, в който посочи данъка на отделен 
ред;

 2. включи размера на данъка при определяне на 
резултата за съответния данъчен период в справка-
декларацията по чл. 125 от ЗДДС за този данъчен 
период;

 3. посочи документа по т. 1 в дневниците за 
продажбите и за покупките за съответния данъчен 
период. 

Протоколът, с който се начислява данъкът от придобиващия, 
се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е 
станал изискуем. Това означава, че ако придобиващият не издаде 
протокол в 15-дневен срок от изискуемостта на данъка, ако не го 
включи в дневника за продажбите си и в справка-декларацията, 
за него няма да възникне право на данъчен кредит. 

Съгласно чл. 73а от ЗДДС правото на приспадане на 
данъчен кредит е налице при доставки, данъкът за които е 
изискуем от получателя28.

Условията за прилагане на чл. 73а от ЗДДС са следните:
1.  доставчикът на стоката не е издал документ, който 

28  Самоначисляване на ДДС и оттам приспадане на данъчен кредит по получените 
доставки може да се упражни, ако са изпълнени изискванията на закона „по 
същество, дори и ако данъчнозадължените лица са пропуснали някои формални 
изисквания (вж. по аналогия Решение от 27 септември 2007 г. по дело Collée, 
C 146/05, Сборник, стр. I 7861, точка 31). Следователно, след като разполага с 
необходимата информация, за да установи, че данъчно задълженото лице като 
получател на разглежданите услуги е платец на ДДС, данъчната администрация 
не може да му налага допълнителни условия във връзка с правото му да приспадне 
този данък, които могат да доведат до осуетяване на упражняването на това 
право (вж. Решение по дело Bockemühl, посочено по-горе, точка 51)” (решение 
по съединени дела С 95/07 и С96/07 на Съда в Люксембург).
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отговаря на изискванията на чл. 114 от ЗДДС, и/или
2.  получателят не разполага с документ по чл. 71, т. 2, 4 

и 5 от ЗДДС, и/или
3.  получателят не е спазил изискванията на чл. 72 от 

ЗДДС,
4.  доставката не е укрита и данни за нея са налични в 

счетоводството на получателя.
Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява 

през данъчния период, през който данъкът е станал изискуем29. 
Получателят при вътреобщностното придобиване е длъжен 
да уведоми данъчната администрация по реда на чл. 126, ал. 
3, т. 2 от ЗДДС, която предприема действия по промяна на 
задължението на лицето. Това означава, че издаденият протокол 
извън предвидените срокове по чл. 117, ал. 3 от ЗДДС служебно 
се отразява в дневника за продажбите и в дневника за покупките 
на лицето през данъчния период, през който данъкът е станал 
изискуем.

Единствено в хипотезата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС 
получателят по ВОП няма право на данъчен кредит (Решение на 
Съда в Люксембург по съединени дела C-536/08 и C-539/08). 
Съдът в Люксембург е приел, че „Член  17, параграфи 2 и 3, 
както и член  28б, A, параграф  2 от Шеста директива 77/388/
ЕИО на Съвета от 17  май 1977 година относно хармонизиране 
на законодателствата на държавите членки относно данъците 
върху оборота  — обща система на данъка върху добавената 
стойност: единна данъчна основа, произтичаща от Директива 
92/111/ЕИО на Съвета от 14 декември 1992 година, трябва да се 

29  Държавите членки могат да изискват правото на приспадане да се упражнява или 
в течение на периода, през който е възникнало, или в течение на по-дълъг период, 
но при спазване на определени условия и ред, посочени в тяхната национална 
правна уредба, т.е. въвеждане на преклузивен срок за упражняване на правото 
на данъчен кредит в националното законодателство е допустимо (решение по 
съединени дела С 95/07 и С96/07 на Съда в Люксембург).
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тълкуват в смисъл, че данъчно задължено лице, което се намира 
в положението, посочено в първата алинея от параграф  2 от 
член  28б, А, няма право да приспадне незабавно начисления по 
получено вътреобщностно придобиване ДДС”. Съдът, в мотивите 
към решението, счита, че за да е налице право на приспадане на 
ДК при ВОП, придобитите стоки и услуги ще се използват за 
нуждите на облагаемите сделки на данъчно задълженото лице. Тъй 
като стоките са обложени в хипотезата на чл. 62, ал. 2 от ЗДДС, 
не възниква право на приспадане на ДК, тъй като стоките не са 
пристигнали в тази държава членка и в нея няма да се използват за 
извършване на последващи облагаеми доставки.

 7. Регистрация по ДДс в страната (Република 
българия) при вътреобщностно придобиване

На регистрация по ДДС за вътреобщностно придобиване 
на стоки подлежи всяко данъчно задължено лице, което 
не е регистрирано по ЗДДС, или данъчно незадължено 
юридическо лице. Задължението за регистрация възниква, 
когато придобиващият извърши облагаеми вътреобщностни 
придобивания за текущата година на стойност над 20 000 
лева. Данъчно задълженото лице или данъчно незадълженото 
лице подава заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно 
от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие 
за придобиването, с което общата стойност на облагаемите 
вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. (чл. 99, ал. 
3 от ЗДДС). Тази регистрация не се извършва, ако лицето е 
регистрирано по ДДС на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 
3 и чл. 102 от ЗДДС.

Нямат задължение за регистрация по ЗДДС за 
вътреобщностно придобиване лицата, които:

-  придобиват нови превозни средства по чл. 168 от 
ЗДДС,
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-  лицата, които придобиват акцизни стоки (чл. 99, ал. 5 
от ЗДДС).

Данъчно задължени лица, регистрирани по чл. 97а от 
ЗДДС, запазват правото си да не облагат с ДДС вътреобщностно 
придобиване до достигане на прага на регистрация при условие, 
че не предоставят идентификационния си номер по чл. 97а от 
ЗДДС. Считано от 01.01.2010 г. всяко данъчно задължено лице, 
което извършва доставки на услуги с място на изпълнение към 
държава членка или получава такива доставки, следва да се 
регистрира по реда на чл. 97а от ЗДДС. При условие, че това лице 
при доставка на стоки не е регистрирано по общия ред или за 
ВОП, същото лице не облага вътреобщностните придобивания, 
на основание специалната регистрация за услуги по смисъла на 
чл. 97а от ЗДДС. Това правило няма да се прилага в случай, че 
придобиващият предостави на доставчика идентификационния 
си номер по чл. 97а от ЗДДС30. Правилото на чл. 4 от Регламент 
282/2011 пояснява, че специалната регистрация по ДДС не 
позволява самоначисляване на данъка по вътреобщностно 
придобиване. За прилагане на режима на ВОП, освен изрично 
посочените предпоставки в закона, е необходимо придобиващият 
да предостави на доставчика по ВОД идентификационния си 
номер по чл. 97а от ЗДДС. Издаването на такъм номер от НАП 

30 Чл. 4 от Регламент 282/2011: „ Данъчно задължено лице, което има право да 
не облага вътреобщностните си придобивания на стоки в съответствие с чл. 
3 от Директива 2006/112/ЕО, запазва това си право дори ако по силата на чл. 
214, параграф 1, буква „г“ или „д“ от посочената директива, на това данъчно 
задължено лице е предоставен идентификационен номер по ДДС за получени от 
него услуги, за които то е лице — платец на ДДС, или за доставени от него услуги 
на територията на друга държава членка, за които ДДС се плаща единствено от 
получателя. 

 Ако обаче това данъчно задължено лице предостави този идентификационен 
номер по ДДС на доставчик във връзка с вътреобщностно придобиване на 
стоки, то се смята, че е упражнило правото на избор, предвиден в чл. 3, параграф 
3 от посочената директива.
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не е основание за прилагане на режима на ВОП, само в случая, 
когато този номер не е предоставен от получателя на доставчика.

Следва да се има предвид, че:
-  на основание чл. 70, ал. 4 от ЗДДС регистрираните лица 

само за вътреобщностно придобиване нямат право 
на приспадане на данъчен кредит по реда на гл. 7 от 
ЗДДС. Това означава, че за разлика от задължителната 
и доброволната обща регистрация по ДДС при 
регистрация по чл. 99, ал. 4 от ЗДДС, протоколът, с 
който се начислява ДДС, ще се отрази само в дневника 
за продажбите, но не и в дневника за покупките на 
придобиващия. В този случай начисленият ДДС ще 
остане за сметка на придобиващия по ВОП, който ще 
го плати ефективно на бюджета.

Регистрацията за вътреобщностно придобиване не 
освобождава лицата от задължението за задължителна 
регистрация по реда на ЗДДС.

8. липса на вътреобщностно придобиване
Не е налице вътреобщностно придобиване при хипотезите по 

чл. 13, ал. 4 от ЗДДС. За тях ДДС не се начислява от придобиващия 
по ВОП, не възниква данъчно събитие за ВОД и ВОП, както и не е 
налице право на приспадане на данъчен кредит за ВОП. 

9. Освободени вътреобщностни придобивания
Освободени вътреобщностни придобивания с място 

на изпълнение Република България са всички доставки на 
стоки, които са освободени от облагане с ДДС при сделки на 
територията на страната. Това са всички доставки на стоки, за 
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които в гл. 4 от ЗДДС31 е изрично предвидено, че са освободени32. 
Освободени вътреобщностни придобивания33 са следните 

31 Не представлява освободена от ДДС финансова услуга, а облагаема такава, 
електронният обмен на съобщения между финансови институции и техните 
клиенти. В решение 350/2010 Съдът в Люксембург приема, че  SWIFT 
съобщенията представляват облагаема доставка на услуга, а не освободена 
доставка на финансова услуга. мотивите на съда са, че: суифт услугите са 
възмездни доставки, платци по които са клиентите на финансовата институция; 
суифт услугите са материална и техническа услуга за електронен обмен на 
информация, чиято единствена цел е предаването на данни; „договорните 
задължения на SWIFT предприятие се свеждат само до техническите аспекти 
на услугите за електронен обмен на съобщения, и в частност до инсталирането, 
активирането, свързването, поддържането и одобряването на софтуера, поради 
което SWIFT носи отговорност само за правилното и надлежното предаване на 
финансови съобщения посредством одобрена информационна система”.

 Съобразно решение С 175/09 на Съда в Люксембург не представлява освободена 
доставка на финансова услуга и услугата, „която по същество се състои в това 
от банката на трето лице да се изисква чрез системата за „директен дебит“ да 
преведе сума, дължима от това лице на клиента на доставчика на услуги, по 
сметката на последния, в изпращане на клиента на извлечение от получените 
суми, в осъществяване на връзка с третото лице, от което доставчикът на услуги 
не е получил плащане, и накрая в нареждане до банката на доставчика на услуги 
да преведе по сметката на клиента получените плащания, от които се приспада 
неговото възнаграждение”.

32    Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗДДС, освободени са вътреобщностните придобивания 
на стоки с място на изпълнение на територията на страната, чиято доставка на 
територията на страната е посочена в гл. 4. 

33  Продажбата на несъбираеми вземания на цена, по-ниска от тяхната номинална 
стойност, не представлява възмездна доставка на услуга, както и не е независима 
икономическа дейност, при условие че цесионерът не получава насрещна 
престация от цедента. Това правило е прието с решение С 93/2010 на Съда в 
Люксембург. мотивите на съда са следните: „системата на ДДС облагаемите 
сделки предполагат наличието на сделка между страните, включваща договаряне 
на цена или на равностойна престация. Така, когато дейността на доставчика се 
състои единствено в предоставянето на услуги без пряка насрещна престация, 
няма данъчна основа и следователно тези услуги не се облагат с ДДС; 
предоставянето на услуги е извършено „възмездно“ по смисъла на член 2, точка 
1 от Шеста директива и следователно подлежи на облагане с ДДС само ако 
между доставчика и получателя съществува правоотношение, в рамките на което 
се правят взаимни престации, като полученото от доставчика възнаграждение 
представлява действителната равностойност на услугата, предоставена на 
получателя; според постоянната съдебна практика понятието за доставка на 
услуги, извършена възмездно, по смисъла на член 2, точка 1 предполага наличие 
на пряка връзка между предоставената услуга и полученото възнаграждение”; 
липсва насрещна престация от цедента към цесионера, както е при договора за 
факторинг.
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доставки:
В областта на здравеопазването:
1.  доставката на човешки органи, тъкани и клетки, кръв, 

кръвни съставки и кърма;
2.  доставката на протези, както и услугите по 

предоставянето им на хора с увреждания;
3.  доставката на имплантируеми медицински изделия, 

задвижвани с енергия, генерирана в човешкото 
тяло или от земното притегляне, както и активно 
имплантируеми медицински изделия, когато 
доставката им е част от здравните услуги по чл. 39, т. 
1 от ЗДДС;

4.  доставката на зъбни протези от лекари по дентална 
медицина или зъботехници;;

5  доставката на стоки в рамките на хуманитарната 
дейност, извършвани от Българския червен кръст 
и други юридически лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност, 
вписани в Централния регистър на юридическите 
лица с нестопанска цел за общественополезна 
дейност.

В областта на образованието:
-  доставката на учебници и учебни помагала, одобрени 

от министъра на образованието и науката или от 
министъра на културата в съответствие с утвърдените 
задължителни учебно-образователни програми и 
учебни планове, когато стоките са доставени от 
организациите по т. 1, буква “а” на чл. 41, както и 
доставката на учебници и учебни помагала, когато 
стоките са доставени от организациите по т. 1, буква 
“б” на същия член .
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В областта на вероизповеданието:
-  доставката на стоки от Българската православна 

църква и други регистрирани вероизповедания по 
Закона за вероизповеданията, когато доставката е 
свързана с осъществяването на тяхната религиозна, 
социална, образователна и здравна дейност.

С нестопански характер:
1.  доставката на стоки от организациите по чл. 39, 40, 

41 и 42 от ЗДДС, когато доставката е във връзка 
с прояви за набиране на средства, използвани за 
тяхната дейност;

2.  доставката на стоки от организации, които не са 
търговци, поставящи си цели от политически, 
синдикален, религиозен, патриотичен, философски, 
филантропски или граждански характер, когато 
доставката е във връзка с прояви за набиране на 
средства, използвани за тяхната дейност или за 
постигане на поставените цели.

На пощенски марки:
-  доставката на пощенски марки по номинал или 

приравнен знак.
 По силата на чл. 65, ал. 1 от ЗДДС и на чл. 38, ал. 2 от 

същия закон освободено вътреобщностно придобиване и 
вътреобщностна доставка са доставката на стоки, за които не е 
ползван данъчен кредит34. 

34 Чл. 50 от ЗДДС. Освободена е доставката на стоки или услуги:
 1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на 

това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит 
по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или 
внос;

 2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице 
право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70 от същия закон.
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 Освободено вътреобщностно придобиване с място на 
изпълнение на територията на страната по силата на чл. 65, ал. 2 
от ЗДДС е налице, когато:

-  вносът на стоки на територията на страната би бил 
освободен от данък по реда на чл. 58, с изключение на 
вноса на стоки по чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗДДС;

-  получатели са институции на Европейския 
съюз, Европейската общност за атомна енергия, 
Европейската централна банка, Европейската 
инвестиционна банка или от органите на 
Европейския съюз, към които се прилага Протоколът 
за привилегиите и имунитетите на Европейския 
съюз, при ограниченията и условията на този 
протокол и споразуменията за неговото прилагане 
или споразуменията за седалищата и при условие, че 
това не води до нарушаване на конкуренцията;

-  са осъществени от лице - посредник в тристранна 
операция, регистрирано за целите на ДДС в друга 
държава членка;

-  вносът на стоки, които се внасят от командвания/
щабове на Организацията на Северноатлантическия 
договор или от въоръжените сили на други 
държави, които са страни по Северноатлантическия 
договор, за ползване от тези въоръжени сили 
или от придружаващия ги цивилен персонал, 
или за снабдяване на техните офицерски или 
войнишки столове, когато силите участват в общите 
отбранителни дейности на Северноатлантическия 
договор на територията на страната;

-  се внасят стоки от дипломатически представителства, 
консулства,, представителства на международни 
организации, членове на персонала на тези лица.
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10. административно сътрудничество на 
държавите членки в областта на данъка върху 
добавената стойност

Административното сътрудничество между държавите 
членки е уредено в Регламент № 904/2010 от 07.10.2010 г. относно 
административното сътрудничество и борбата с измамите върху 
данък добавената стойност. С посочения регламент е отменен 
Регламент № 1798/2003 на Съвета от 07.10.2003 г. Регламент № 
904/201035, в сила от 01.01.2012 г., е подобрена и допълнена 
версия на Регламент 1798/2003. 

Регламент 904/2010 определя правилата за сътрудничество 
между държавите членки във връзка с обмен на информация, която 
би подпомогнала правилното облагане с ДДС, мониторинга на 
правилното облагане с ДДС и борбата с измамите. 

Регламент 904/2010  въвежда три вида информация:

1. Информация при поискване,

2. Информация без предварително запитване, която 
се дели на информация с автоматичен и спонтанен 
обмен,

3. Обратна информация.
Производството по обмен на информация при поискване 

е уредено в глава ІІ от Регламент 904/2010. Обменът на 

35  Чл. 33-37 (относно създаване на мрежа за бърз обмен на данни „Eurofisc”) 
от Регламент 904/2010 се прилагат от 01.11.2010 г.; глава V, с изключение на 
чл. 22 и чл. 23 от Регламент 904/2010, се прилагат от 01.01.2013 г. (относно 
съхранението и обмен на информация); чл. 38-42 (относно приложение на 
специалните разпоредби на дял XII, глава 6 от Директива 2006/112 - електронни 
услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица от данъчно задължени 
лица, неустановени в Европейския съюз) от същия регламент се прилагат 
от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г., а членове 43-47 се прилагат от 01.01.2015 
г. (относно приложение на специалните разпоредби на дял XII, глава 6 от 
Директива 2006/112).  
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информация започва по молба на запитващия орган36, изпратена 
по електронен път до запитания орган37. 

Запитаният орган предоставя информация, която 
подпомага правилното определяне на ДДС, мониторинга на 
правилното облагане с ДДС, по-специално вътреобщностните 
доставки, борбата с измамите, както и всяка конкретна 
информация за конкретен случай.

За получаване на исканата информация запитаният орган 
провежда административно разследване за получаването й. 
Последното представлява всички видове контролни действия, 
проверки и други действия, предприети от държавите членки 
при изпълнение на задълженията им, свързани с гарантиране на 
правилното прилагане на облагане с ДДС. Административно 
разследване се провежда само когато последното е необходимо 
за събиране на поисканата информация. Преценката за 
провеждане на административното разследване зависи изцяло 
от оперативната самостоятелност на запитания орган38. 

Административно разследване относно декларираните 
суми за извършени дистанционни продажби, доставки на услуги, 
свързани с недвижим имот, далекосъобщителни услуги, услуги 
по разпространение на радио и телевизия или по електронен 
път, услуги по отдаване под наем на превозно средство, извън 
36 Запитващ орган съгласно чл. 2, т. 1, буква „г” от Регламент № 904/2010 е 

централното звено за връзка, отдел за връзка или всяко компетентно длъжностно 
лице на държава членка, които отправят молба за съдействие от името на 
компетентния орган.

37  Запитан орган съгласно чл. 2, т. 1, буква „д”  от Регламент № 904/2010 означава 
централното звено за връзка, отделът за връзка или всяко компетентно 
длъжностно лице на държава членка, които получават молба за съдействие от 
името на компетентния орган.

38  До 31.12.2014 г. молбата за получаване на информация може да съдържа искане 
за провеждане на административно разследване. От 01.01.2015 г. молбата може 
да съдържа искане за провеждане на специално административно разследване. 
мотивите на запитания орган за отказа му за провеждане на административно 
разследване се изпращат на запитващия орган.
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краткосрочното отдаване, може да се откаже в случаите по чл. 7, 
параграф 4 от Регламент 904/2010. 

Административно разследване по отношение на 
гореизброените доставки се отказва, когато тези доставки са 
облагаеми в държавата членка на запитващия и:

- запитаният орган вече е предоставил тази информация 
вследствие на проведено административно 
разследване, проведено преди по-малко от 2 години;

- когато в законодателството на държавата членка 
не е предвидена процедура за административно 
разследване или предоставяне на информация за 
целите на друга държава членка;

- когато информацията не може да се предостави по 
причина от правен характер;

- когато предоставянето на информацията води 
до разкриване на търговска, промишлена или 
професионална тайна или търговски процес, или 
информация, която противоречи на обществения 
ред;

- когато броят и характерът на изпратени молби за 
предоставяне на информация водят до несъразмерна 
административна тежест при запитания орган или 
когато запитващият орган не е изчерпал обичайните 
средства за достъп до информация, с който разполага.

Когато запитаният орган разполага с необходимата 
информация, същата се изпраща не по-късно от 1 месец от 
получаване на молбата за предоставянето й. В останалите случаи 
информацията се предоставя в най- кратки срокове, но не по-
късно от 3 месеца, считано от получаване на молбата39.
39  Запитваният и запитващият орган могат да се споразумеят относно сроковете 

за предоставяне на исканата информация. Когато запитаният орган не може 
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Информация се предоставя без направено предварително 
запитване:

а)  когато се счита, че данъчното облагане се извършва 
в държавата членка по местоназначение и 
информацията, предоставена от държавата членка 
по произход, е необходима за гарантиране на 
ефективността на системата за контрол на държавата 
членка по местоназначение; 

б)  когато една държава членка има основания да счита, 
че законодателството в областта на ДДС е било 
нарушено или има вероятност да е било нарушено в 
другата държава членка; 

в)  когато съществува риск от данъчни загуби в другата 
държава членка. 

Точните категории информация, подлежаща на 
автоматичен обмен40, честотата му, както и редът за практическо 
осъществяване, се определя съобразно процедурата по чл. 58, 
параграф 2 от Регламент 904/2010. Всяка държава членка може 
да се въздържи от участие в една или повече подкатегории 
за автоматичен обмен, когато това е свързано с налагане на 
нови задължения на платците на ДДС или несъръзмерна 
административна тежест.

Категориите и подкатегориите за информацията, която се 
предоставя чрез автоматичен обмен, са посочени в чл. 2 и чл. 3 от 
Регламент за изпълнение 79/2012 от 31.01.2012 г. за определяне 
на подробни правила за прилагане на някои от разпоредбите 

да спази посочените в чл. 10 от Регламент 904/2010 срокове, той уведомява 
запитващия орган, като посочва причините и срока, в който ще предостави 
исканата информация.

40    „Автоматичен обмен“ означава системно предоставяне на предварително 
определена информация на друга държава членка без предварително запитване.
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на Регламент 904/2010. Категориите информация, които се 
обменят автоматично, са:

-  информация за търговци, които не са установени на 
територията на Европейския съюз; 

-  информация за нови превозни средства.
Подкатегориите инфорамция, които се обменят 

автоматично: 
1.  По отношение на търговците, които не са установени 

на територията на Европейския съюз, информацията, 
която подлежи на автоматичен обмен, е следната: 

 а) информация за издадените идентификационни 
номера за целите на ДДС на данъчно задължените 
лица, установени в друга държава членка; 

 б) информация за възстановяването на ДДС на 
данъчно задължени лица, които не са установени 
в държавата членка по възстановяване съгласно 
Директива 2008/9/ЕО на Съвета. 

2.  По отношение на новите превозни средства 
информацията, която подлежи на автоматичен обмен, 
е следната: 

 а) информация за доставките, освободени съгласно 
член 138, параграф 2, буква „а“ от Директива 
2006/112/ЕО, на нови превозни средства съгласно 
определението по член 2, параграф 2, букви „а“ и „б“ от 
посочената директива, извършвани от лица, считани 
за данъчно задължени съгласно член 9, параграф 2 
от посочената директива, които са регистрирани за 
целите на ДДС; 

 б) информация за доставките, освободени съгласно 
член 138, параграф 2, буква „а“ от Директива 
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2006/112/ЕО на Съвета, на нови плавателни и 
въздухоплавателни съдове съгласно определението 
по член 2, параграф 2, букви „а“ и „б“ от посочената 
директива, извършвани от данъчно задължени лица, 
регистрирани за целите на ДДС, различни от лицата 
по буква „а“, на лица, нерегистрирани за целите на 
ДДС; 

 в) информация за доставките, освободени съгласно 
член 138, параграф 2, буква „а“ от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета, на нови моторни пътни 
превозни средства съгласно определението по член 2, 
параграф 2, букви „а“ и „б“ от посочената директива, 
от данъчно задължени лица, регистрирани за целите 
на ДДС, различни от лицата по буква „а“, на лица, 
нерегистрирани за целите на ДДС.

Информацията, която е обект на автоматичен обмен, се 
предоставя веднага, но не по-късно от 3 месеца, считано от края 
на месеца, през който е била налична.

По силата на чл. 21 от регламент 904/2010, всяка държава 
членка предоставя на всяка друга държава членка автоматизиран 
достъп до:

а)  идентификационните номера за целите на ДДС, 
издадени от държавата членка, получаваща 
информацията; 

б)  общата стойност на всички вътреобщностни 
доставки на стоки и общата стойност на всички 
вътреобщностни доставки на услуги на лица, 
притежаващи идентификационен номер за целите 
на ДДС, посочен в буква „а“, извършени от всички 
оператори, регистрирани за целите на ДДС в 
държавата членка, предоставяща информацията;
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в)  идентификационните номера за целите на ДДС на 
лицата, извършили доставките на стоки и услуги, 
посочени в буква „б“; 

г)  общата стойност на доставките на стоки и услуги, 
посочени в буква „б“, извършени от всяко лице, 
посочено в буква „в“, на всяко лице, притежаващо 
идентификационен номер за целите на ДДС, посочен 
в буква „а“; 

д)  общата стойност на доставките на стоки и услуги, 
посочени в буква „б“, извършени от всяко лице, 
посочено в буква „в“, на всяко лице, притежаващо 
идентификационен номер за целите на ДДС, издаден 
му от друга държава членка, при следните условия: 

 1) достъпът е свързан с разследване по подозрение в 
измама; 

 2) достъпът е осъществен посредством длъжностно 
лице за връзка на Eurofisc по член 36, параграф 1 
от Регламент 904/2010, което притежава личен 
потребителски идентификатор за електронните 
системи, което му осигурява достъп до тази 
информация; и 

 3) достъпът се предоставя само през нормалното 
работно време. 

Спонтанният обмен на информация41 е всяка информация, 
която не е била предадена чрез автоматичен обмен и може да 
послужи на компетентните органи.

  Както информацията при автоматичен обмен, така 
и информацията при спонтанния обмен се предоставя 
по електронен път чрез мрежата CCN/CSI. Единствено 
41  „Спонтанен обмен“ означава несистематично предоставяне на информация на друга 

държава членка по което и да е време и без предварително запитване.
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информацията, представляваща оригиналите на документи по 
чл. 9 от Регламент 904/2010, и актовете и решенията по чл. 25 от 
същия регламент не подлежи на обмен по електронен път чрез 
мрежата CCN/CSI

 Обратната информация представлява информацията, 
която може да поиска запитващият орган при представяне 
на информация при поискване или при спонтанен обмен на 
информация.

 С Регламент 904/2010 се създава мрежа за бърз обмен 
на целева информация, наречана Eurofisc. Участието в Eurofisc e 
доброволно, като всяка държава членка може по всяко време да 
прекрати участието си. мрежата Eurofisc има за цел да създаде 
ранен механизъм за предупреждение срещу ДДС измамите, 
като дава възможност за координиране на действията между 
държавите членки и предприемане на мерки по отношение на 
получени предупреждения.
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ІV. ВътРЕОбщнОстна ДОстаВка и 
ВътРЕОбщнОстнО ПРиДОбиВанЕ на стОки 

с ВисОк фискалЕн Риск

І. Общи положения
С Държавен вестник бр. 109 от 2013, в сила от 01.01.2014 

в ДОПК е създадена нова глава петнадесета а- „Фискален 
контрол върху движението на стоки с висок фискален риск“. 
В ДОПК липсва изричен списък на стоките с висок фискален 
риск. Последният се утвърждава със заповед на министъра на 
финансите по предложение на изпълнителния директор на 
Националната агенция по приходите. Заповедта на министъра 
на финансите съдържаща стоките с висок фискален риск се 
публикува на интернет странцита на министерството на 
финансите и Националната агенция по приходите. 

Със заповед № ЗмФ -4 от 02.01.2014 министъра на 
финансите е утвърдил списъка на стоките с висок фискален риск 
с кодове по комбинираната номенклатура за 2013. Стоките с 
висок фискален риск са посочени в приложение № 1, неразделна 
част от горепосочената заповед в 18 позиции. Списъкът на 
стоките е следния:

- меса от животни от рода на едрия рогат добитък, 
пресни или охладени;

- меса от животни от рода на едрия рогат добитък, 
замразени;

- меса от рода на свинете, пресни, охрладени и 
замразени;

- карантии годни за консумация, от животни от едрия 
рогат добитък, свинете, овцете, козите, конетатата, 
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магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени 
или замразени;

- меса и карантии от птици- пресни, замразени или 
охладени;

- мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на 
захар или други подсладители;

- захар от захарна тръстика или цвекло и химическо 
чиста захароза, в твръдо състояние;

- картофи, пресни или охладени;
- домати, пресни или охладени;
- лук, шалот, чесън, праз или други лукови зеленчуци, 

пресни или охладени;
- цитрусови плодове, пресни или охладени;
- грозде, прясно или сушено;
- ябълки, круши и дюли, пресни;
- краставици и корнишони, пресни или охладени;
- бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни 

или охладени;
- пиперки от  вида Capsicum или от вида Pimenta;
- брашно пшеничено или брашно от смес от пшеница и 

ръж;
- слънчогледово или масло от шафранка /safflower/ и 

техните фракции-сурови масла.
Фискалният контрол със стоки с висок фискален риск 

представлява съвкупност от действия на органи по приходите 
с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни 
измами, които се извършват във връзка с движението на стоки 
с висок фискален риск на територията на Република България. 
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На фискален контрол подлежи движението на всички стоки 
с висок фискален риск, посочени в заповедта на министъра на 
финансите, независимо от мястото на получаване/разтоварване 
на стоката – територията на страната, територията на друга 
държава – членка на Европейския съюз, или територията на 
трета страна42. Единствено стоките с висок фискален риск, 
които са под митнически режим не подлежат на контрол по реда 
на ДОПК. Това е така, защото стоките под митнически режим се 
контролират от митническата администрация, а не от органите 
по приходите. Органите по приходите имат право да проверяват 
и спират всички транспортни средства с оглед установяване на 
обстоятелството, дали превозваната стока е с висок фискален 
риск.

Контролът върху движението на стоките с висок фискален 
риск се осъществява от органи по приходите, оправомощени със 
заповед на изпълнителния директор на Националната агенция 
по приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане. 
Контролът включва следните действия:

1. спиране на транспортно средство с товароносимост 
над 3 тона43, превозващо стока на територията на 
Република България, проверка дали превозваната 
стока е стока с висок фискален риск, проверка на 
документите, придружаващи стоката, относно вида 
и количеството й, идентификация на доставчика/
продавача и/или получателя/купувача на стоката, 
както и мястото на получаване/разтоварване на 
стоката;

2.  поставяне на технически средства за контрол на 
транспортното средство и печат/щемпел с надпис 
„висок фискален риск“ върху превозния документ;

42  чл. 127а, ал. 2 от ДОПК
43 контролът може да се осъществява и на транспортни средства с товароносимост 

под 3 тона, при условие, че се цели заобикаляне на проверката.
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3.  проверка на документ за самоличност на водача;
4.  деклариране от водача пред органа по приходите на 

данни за вида и количеството на стоката, за изпращача 
и получателя, за мястото и датата на получаване на 
стоката, както и очаквания час на пристигане, в случай 
че липсват документи или документите не съдържат 
тези данни;

5.  уведомяване от водача на транспортното средство 
на получателя/купувача и/или изпращача/продавача 
на стоката, за извършения фискален контрол върху 
движението на стоката и за поставените технически 
средства за контрол и за задължението на получателя/
купувача да присъства на мястото на получаване/
разтоварване на стоката;

6.  задължение на водача на транспортното средство 
да запази целостта и да не поврежда техническите 
средства за контрол, поставени от органа по 
приходите;

7.  задължение на водача на транспортното средство 
да достави превозваната стока на мястото на 
получаването/разтоварването й, въведено в 
техническите средства за контрол;

8.  задължение на водача на транспортното средство 
да достави превозваната стока на мястото, през 
което транспортното средство следва да напусне 
територията на страната, в случаите на транзитно 
преминаване през територията на Република 
България;

9.  задължение на водача на транспортното средство 
да присъства при премахването на техническите 
средства за контрол от транспортното средство от 
органа по приходите.



ЛЮБОмИР ВЛАДИКИН

- 91 -

Съобразно разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 3 от ДОПК 
при фискален контрол водачът на транспортното средство е 
длъжен да декларира пред органа по приходите данни за вида и 
количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото 
и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час 
на пристигане, в случай че липсват документи или документите 
не съдържат тези данни. Декларацията на воддча, информацията 
за движението на стоките с висок фискален риск и действията 
по фискален контрол на органите по приходите се вписват в 
електронен регистър „Фискален контрол“.

 За всяко действие при извършването на фискалния 
контрол върху движението на стоки се съставя протокол. 
Действията на органа по приходите, обективирани в протокол 
подлежат на обжалване по реда за обжалване на действията по 
обезпечаване на доказателства44. Жалбата няма суспенсивен 
ефект, т.е. не спира изпълнението. Жалбата се подава в 14 
дневен срок от извършване на действието пред териториалния 
директор по местонахождение на обекта, които се произнася с 
мотивирано решение в еднодневен срок. При непроизнасяне в 
срок или отхвърляне на жалбата, съответното действие може да 
се обжалва пред административния съд по местонахождението 
на териториалната дирекция по отношение на неговата 
законосъобразност. Определението, с което се произнася съдът 
е окончателно.

 2.Предварителни обезпечпечителни мерки 
върху имуществото на получателя на стоката за 
обезпечаване на вземанията за данъци

Органите по приходите, извършващи фискален контрол 
върху движението на стоки с висок фискален риск, съобразно 
разпоредбата на чл. 127а, ал. 5 от ДОПК не могат да установяват 

44 чл. 127 ж във връзка с чл. 41 от ДОПК.
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задължения за данъци. Това означава, че тези органи не 
могат да издават ревизионни актове, а само индивидуални 
административни актове по контрол върху движението на 
стоките с висок фискален риск45. 

Предварителните обезпечителни мерки се налагат от 
публичния изпълнител върху имуществото на получателя по 
искане но органа по приходите упражняващ фискален контрол. 
Обезпечителната мярка е в размер на не по-малко от 30 на сто от 
пазарната стойност на стоките46. 

Видовете обезпечителни мерки, които може да наложи 
публичния изпълнител за предполагаеми вземания за данъци 
са посочени в чл. 198, ал. 1 от ДОПК. Предварителните 
обезпечителни мерки се налагат с постановление на публичния 
изпълнител и се обжалват по реда на чл. 197 от ДОПК. 
Предварителните обезпечителни мерки се налагат в случаите 
посочени в чл. 121а, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК. Те са следните:

1.  нарушаване целостта на техническите средства за 
контрол;

2.  неспазване на забраната получателя/купувачът да 
не се разпорежда със стоката до получаването/
разтоварването й;

3.  несъответствие между посоченото в документите и 
установеното при проверката вид и/или количество 
на стоката;

45 чл. 127 ж., ал. 1 във връзка с чл. 127а, ал. 5 от ДОПК.
46 определяне на пазарната цена на стоките се извършва, съобразно НАРЕДБА № 

Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне 
на пазарните цени. В ДОПК липсва правна норма, която да определя кои 
ще възложи изготвяне на пазарната цена- органа по приходите, извършващ 
фискален контрол или публичния изпълнител. От друга страна нормата на 
чл. 121 а от ДОПК по отношение на предварителни обезпечителни мерки за 
задължение за ДДС ще се прилага само в хипотезата на чл.27, ал. 3 от ЗДДС. 
Когато получателят по достваката не е свързано лице, или е свързано лице и има 
право на данъчен кредит обезпечителната мярка за задължение за ДДС следва да 
се определи върху данъчна основа определена по реда на чл. 26 от ЗДДС. 
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4.  неявяване на водача на транспортното средство или 
на получателя/купувача на стоката на мястото на 
получаването/разтоварването й;

5.  когато органът по приходите установи, че при 
последващо разпореждане със стоката събирането 
на дължимите данъци ще бъде невъзможно или 
значително ще се затрудни.

Когато са налице хипотезите на чл. 121а, ал. 1 и 2 от ДОПК 
органът по приходите предприема и действия по обезпечаване 
на доказателства със срок на до 72 часа без разрешение на съда, 
като стоката и документите за стоката се изземват. В този случай 
забраната за разпореждане по чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК47продължава 
своето действие, а стоката се освобождава след представяне 
на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова 
гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 
30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на 
разноските по изземването и съхранението й.

Действието на наложените предварителни обезпечителни 
мерки е 6 месеца, като в рамките на този срок действието 
може да бъде продължено с обезпечителни мерки от същия 
вид върху същото имущество. След изтичане на 6 месечния 
срок действието на предварителните обезпечителни мерки се 
прекратява. В случай, че мярката е издадена със срок по-малък от 
4 месеца, продължаването на обезпечителните мерки от същия 
вид върху същото имущество се извършва по реда на чл. 121 или 
195 от ДОПК. В този случай, считам, че намира приложение на 
разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от ДОПК, а именно ако не е издаден 
ревизионен акт или не е направено искане за продължаване на 
мярката пред административния съд, същата се прекратява. 
47 получател/купувач на стоката, е длъжен да не се разпорежда със стоката до 

получаването/разтоварването й освен в случай на представяне пред органа 
по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова 
гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от 
пазарната стойност на стоката
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3. фискален контрол при вътреобщностно 
придобиване на стоки с висок фискален риск

При вътреобщностното придобиване на стоки фискалния 
контрол ще се осъществява при влизане на транспортното 
средство на територията на страната на фискалния контролен 
пункт. Контролът ще се осъществява от органът по приходите, 
които имат право да поставят технически средства48 за контрол 
на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок 
фискален риск – вътреобщностно придобиване“ върху превозния 
документ. За това действие се съставя протокол по чл. 127а, ал. 
6 от ДОПК.

Фискалните контролни пунктове се организират 
в непосредствена близост до граничните контролно 
пропусквателни пунктове. Техническите средства за контрол се 
отстраняват от орган по приходите на мястото на разтоварване 
на стоката. Фискалните контролни пунктове са обособени места, 
участъци от пътната мрежа или територии на железопътни гари, 
летища за обществено ползване и пристанища за обществен 
транспорт, включително прилежащи към тях части, в които 
органите по приходите могат да извършват фискален контрол 
върху движението на стоки49. Конкретното местоположение 
не фискалните контролни пунктове се определя със заповед на 
изпълнителния директор на Националната агенция за приходите 
след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура“.

Техническите средства за контрол се отстраняват 
не по-късно от 4 часа от заявения от водача час съгласно 
48  В §1, т. 26 от ДОПК е дадена легална дефиниция на „Технически средства за 

контрол на стоки с висок фискален риск“. Това са обикновена пломба, специална 
пломба с GPS устройство, стикер и други средства за контрол, които се 
осигуряват от органите по приходите.

49 чл. 6, ал. 2 от наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г.за условията и реда за 
осъществяване на фис¬кален контрол върху движението на стоки с висок 
фискален риск на територията на Република България и изискванията към 
фискалните контролни пунктове.
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декларираното от него, по реда на чл. 13, ал. 2, т. 3 от ДОПК. 
Водачът на транспортното средство е длъжен да изпълни всички 
изисквания по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, а получателя/купувача тези 
по алинея 3 на същия член. Техническите средства за контрол се 
поставят на транспортното средство, като за това обстоятелство 
се съставя протокол екземпляр от който се предоставя на водача 
на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. 
Съобразно разпоредбата на чл. 18 , ал. 3 от наредба №  Н-2 от 
30 януари 2014 г органът по приходите, поставил техническите 
средства за контрол, въвежда в регистър „Фискален контрол“ 
данни за:

- изпращача на стоката;
- получателя на стоката;
- вида и количеството на стоката;
- мястото на получаване/разтоварване на стоката;
- датата и очаквания час на получаване/разтоварване 

на стоката;
- контролния номер на поставените технически 

средства за контрол;
- датата и часа на поставяне на техническите средства 

за контрол;
- номера и датата на протокола;
- други данни от протокола.
За отстраняване на техническите средства за контрол 

органът по приходите съставя протокол, в който отразява 
съответствието между вида и количеството на стоката по 
придружителни документи, установени при поставяне на 
техническите средства за контрол или декларирани от водача на 
транспортното средство и действителния вид и количество на 
стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване. Когато 
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се установи несъотвествие във вида и количеството на стоката 
това обстоятелство се отразява в протокола. В този случай 
наличната стока се освобождава само когато получателят й 
представи обезпечение в размер на данъчните задължения, които 
биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-
малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата 
стока по вид и количество50.

При вътреобщностно придобиване на стоки с висок 
фискален риск приложение намира и разпоредбата на чл. 121а 
от ДОПК /относно налагане на предварителни обезпечителни 
мерки/, както и  разпоредбата на чл. 127б от ДОПК.

Когато е подадено уведомление по чл. 13, ал. 3, т. 1 от 
ДОПК, за промяна на датата, часа и мястото на получаване/
разтоварване на стоката отстраняването на техническите 
средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от 
подаване на уведомлението. В случай, че получателя/купувачът 
се разпореди със стоката преди отстраняване на техническите 
средства за контрол, разпореждането е недействително спрямо 
държавата51. Нарушенията изискванията на чл. 127 в от ДОПК 
ще доведат до отказ от правоото на приспадане на данъчен кредит 
в лицето на придобиващия по вътреобщностно придобиване. 
Освен това разпореждането със стока в хипотезата на чл. 121, 
ал. 7 във връзка с чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК също води до отказ 
на правото на приспадане на данъчен кредит за крайния купувач.

 

 
50  чл. 18, ал. 7 от наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г.за условията и реда за 

осъществяване на фис¬кален контрол върху движението на стоки с висок 
фискален риск на територията на Република България и изискванията към 
фискалните контролни пунктове.

51  чл. 121 а, ал. 7 във връзка с чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК
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4.фискален контрол при вътреобщностна доставка 
на стоки с висок фискален риск

В случаите на вътреобщностна доставка на стоки с висок 
фискален риск преди излизане на транспортното средство от 
територията на страната на фискалния контролен пункт органът 
по приходите може да извършва проверка и оглед на превозваната 
стока, както и на документите, придружаващи стоката. 
Проверката включва и проверка в системата за валидността на 
ДДС номера на доставчика/продавача, посочен във фактурата. 
При вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск 
не намира приложение разпоредбата на чл. 121а от ДОПК /
относно налагане на предварителни обезпечителни мерки/ и чл. 
13, ал. 3 от същия кодекс. Прилагат се само разпоредбите на чл. 
13, ал. 2, чл. 127 а и чл. 127б от ДОПК.
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 V. ДистанциОнна ПРОДажба

1. Понятие за дистанционна продажба на стоки
 Дистанционната продажба e доставка (прехвърлянето 

на собственост или ограничени вещни права) на стока, която се 
изпраща или транспортира от територията на държава членка 
до територията на друга държава членка. В чл. 14 от ЗДДС са 
посочени условията за прилагане на режима на дистанционна 
продажба. За да е налице дистанционна продажба:

1.  стоките, обект на доставката, се изпращат или 
транспортират от или за сметка на доставчика, от 
територията на една държава членка до територията 
на друга, в която транспортът приключва;

2.  доставчикът на стоките е регистриран за целите на 
ДДС в държава членка, различна от тази, в която 
транспортът приключва;

3.  получател по доставката е лице, което не е задължено 
да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване 
на стоката в държавата членка (данъчно незадължено 
физическо или юридическо лице), където транспортът 
приключва;

4.  стоките, предмет на доставката:
 - не са нови превозни средства
 или
 - не се монтират и/или инсталират от или за сметка 

на доставчика, или
 - ̀ не са предмет на специален ред за облагане на маржа 

на цената за стоки втора употреба, произведения 
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на изкуството, предмети за колекции и антикварни 
предмети. Типичен пример за дистанционна продажба 
са продажбите по електронен път, по каталози и по 
пощата. Услуги, извършвани по електронен път, са:

 а) предоставянето на пространство в интернет, 
доставката на носители на съдържание в интернет 
(хостинг), дистанционната поддръжка на програми 
и апаратура по електронен път;

 б) доставката на софтуер и актуализацията му по 
електронен път;

 в) предоставянето на изображение, текст и 
информация и на достъп до бази данни по електронен 
път;

 г) предоставянето на музика, филми и игри, в 
т.ч. лотарийни, хазартни игри и игри с парични и 
предметни награди, предоставяни по електронен 
път, както и на политически, културни, художествени, 
спортни, научни и развлекателни предавания и 
прояви;

 д) предоставянето на дистанционно обучение по 
електронен път.

между дистанционната продажба на стоки и ВОП на стоки 
са налице редица прилики. Те са следните:

-  доставчикът на стоките е регистрирано лице по 
ЗДДС в държава членка;

- стоките се изпращат или транспортират от територия 
на една държава членка до територия на друга държава 
членка;

-  придобиването (продажбата) на стоки, които 
се монтират или инсталират от или за сметка на 
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доставчика, не е нито дистанционна доставка (чл. 
14, ал. 1, т. 4, б. „б” от ЗДДС), нито вътреобщностно 
придобиване (чл. 13, ал. 4, т. 2 от ЗДДС), нито 
вътреобщностна доставка (чл. 7, ал. 5, т. 2 от 
ЗДДС). Доставката на стоки, които се монтират 
или инсталират от или за сметка на доставчика при 
условие, че получателят е регистрирано лице по 
ЗДДС и доставчикът е установен на територията на 
друга държава членка, се облага по реда на чл. 82, ал. 
2 от ЗДДС. В този случай дължимият ДДС е изискуем 
от получателя на стоките, който го начислява за своя 
сметка;

-  придобиването (продажбата) на стоки, за които се 
прилага специален ред за облагане на маржа на цената 
за стоки втора употреба, произведения на изкуството, 
предмети за колекции и антикварни предмети, не 
е нито дистанционна доставка (чл. 14, ал. 1, т. 4, б. 
„в” от ЗДДС), нито вътреобщностно придобиване 
(чл. 13, ал. 4, т. 1 от ЗДДС), нито вътреобщностна 
доставка (чл. 7, ал. 5, т. 1 от ЗДДС). При прилагане 
на специалния ред на облагане на маржа ДДС се 
начислява върху чистата печалба на дилъра.

 Разликите между ВОП и ВОД на стоки, от една страна, и 
дистанционната доставка на стоки, от друга, са следните:

1. при вътреобщностното придобиване и 
вътреобщностната доставка получателят на стоките 
(придобиващият) е регистрирано по ДДС лице в 
държава членка, докато при дистанционната продажба 
на стоки получателят на стоките е лице, което не е 
задължено да начисли данък при вътреобщностно 
придобиване (чл. 14, ал. 1, т. 3 от ЗДДС). Т.е. винаги 
при дистанционната продажба получателят не е 
регистрирано по ДДС лице.
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 Тук възниква въпросът: кое е това лице, което не е 
задължено да начисли данък при вътреобщностно придобиване?

Лицата, които не са задължени да начисляват данък при 
вътреобщностно придобиване, са:

1.1.  данъчно задължените физически лица. Тези лица не 
извършват независима икономическа дейност по 
смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС;

1.2.  данъчно незадължените лица по смисъла на чл. 3, ал. 5 
от ЗДДС за извършените от тях доставки.

Лицата по т.1.1. и т.1.2. са длъжни да начисляват ДДС при 
условията на вътреобщностното придобиване на стоки, когато 
обект на доставката са нови транспортни средства.

При дистанционна продажба на акцизни стоки за лична 
консумация на физическо лице място на изпълнение на 
доставката е мястото, където пристигат стоките или транспортът 
приключва.

 Поради липсата на регистрация по ДДС на получателя 
на стоката при дистанционната продажба законодателят е 
предвидил, че последната не е вътреобщностна доставка (чл. 7, 
ал. 5, т. 7 от ЗДДС) и не е вътреобщностно придобиване (чл. 13, 
ал. 4, т. 7 от ЗДДС). 

 Горното ще илюстрираме със следния пример:
 Фирма А (регистрирана по ДДС в България) продава 

стоки на физическо лице Б (нерегистрирано по ДДС в 
Германия). Собствеността върху стоките се прехвърля на 
02.03.2010 г. Транспортът на стоките от България в Германия 
приключва на 10.03.2010 г. В този случай доставката от фирма 
А до физическото лице Б няма да е вътреобщностна доставка по 
смисъла на чл. 7 от ЗДДС, както и физическото лице Б няма да 
извърши вътреобщностно придобиване. В случая ще е налице 
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дистанционна продажба на стоки по смисъла на чл. 14, ал. 1 от 
ЗДДС. Когато получател на стоката е данъчно задължено лице, 
ще е налице ВОД на стока, съответно ВОП на стока, дори когато 
получателят не е регистрирано по ДДС лице.

Когато фирма А премине прага за регистрация в държава 
членка, които съобразно Директива 2006/112 е 100 000 евро, 
като всяка държава членка може да го намали до 35 000 евро52, 
фирма А задължително трябва да се регистрира по ДДС в 
държавата членка, в която транспортът на стоки приключи.

Нека вземем следния пример. Фирма, регистрирана по 
ДДС в Германия, продава на физическо лице Б, нерегистрирано 
по ДДС в България, мПС, което не е ново, за 70 000 лева (прагът 
на регистрация по ДДС в България). В този случай данъкът ще 
се дължи в Германия, но при последваща продажба на друго 
мПС, напр. на стойност 35 000 лева, фирмата, регистрирана по 
ДДС в Германия, трябва да се регистрира по ДДС в България, 
като вече дистанционните продажби ще се облагат в България. 
Въвеждането на минимален праг от 35  000 евро в държавата 
членка, в която стоките пристигат и транспортът завършва, 
е свързано с обстоятелството, че максималният размер на 
прага от 100 000 евро може да причини сериозни нарушения 
на конкуренцията както в държавата членка, от която започва 
транспортът на стоките, така и в държавата членка, в която 
последният приключва.53

Дистанционни продажби са всички продажби на стоки 
с изключение на посочените в чл. 14, ал. 1, т. 4 от ЗДДС. При 
52 Чл. 34, параграф 1, б„б” и б„в”, във връзка с параграф 2 от Директива 2006/112.
53  Чл.34, параграф 2 от Директива 2006/112.
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придобиването на стоки, които се монтират или инсталират 
от или за сметка на доставчика, не е налице и вътреобщностно 
придобиване (чл. 13, ал. 4, т. 2 от ЗДДС). Съгласно чл. 17, ал. 4 
от ЗДДС място на изпълнение при доставка на стока, която се 
монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, 
където се монтира или инсталира стоката. При доставка на 
стока, която се монтира от или за сметка на доставчика, данъчно 
задължено лице е получателят на стоката. ДДС е изискуем от 
получателя на стоката при условията на т.нар. обърнато данъчно 
задължение. За да е налице обърнато данъчно задължение, т.е. 
данъкът да е изискуем от получателя (установен в Република 
България), следва кумулативно да са изпълнени следните 
условия:

1.  доставчикът да е данъчно задължено лице, 
неустановено на територията на страната;

2.  доставката да е облагаема и с място на изпълнение на 
територията на страната;

3.  монтирането или инсталирането на стоката да се 
извършва от доставчика или от трето лице за негова 
сметка.

2. Данъчно събитие при дистанционна продажба 
на стоки

В ЗДДС законодателят не е посочил изрично кога възниква 
данъчното събитие при дистанционната продажба на стоки. 

При тълкуване на чл. 20, във връзка с чл. 25, ал. 2 и 14 от 
ЗДДС, се прави изводът, че данъчното събитие при дистанционна 
продажба на стоки възниква на датата на прехвърляне на 
собствеността или ограничените вещни права върху стока. 
Както при вътреобщностната доставка, вътреобщностното 
придобиване, така и при дистанционната продажба данъчното 
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събитие възниква, когато се прехвърли собствеността или 
ограничените вещни права върху стоката. В раздел І и раздел 
ІІ е изяснено, че плащането на цената по доставката не води до 
възникване на данъчно събитие. Изключение от това правило 
е по отношение на дистанционната продажба с периодично, 
поетапно или непрекъснато изпълнение (чл. 25, ал. 4 от ЗДДС). 
В случай че е налице фактическо предоставяне на стоки по 
дистанционна продажба по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗДДС, 
данъчно събитие ще възникне на датата на фактическото 
предоставяне на стоката (чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС). Тази дата ще 
предхожда прехвърлянето на собствеността. От гореизложеното 
можем да направим следния извод за възникване на данъчното 
събитие за дистанционните продажби: Данъчното събитие при 
тях възниква на най-ранната дата от следните дати: датата 
на прехвърляне на собствеността, датата на фактическото 
предоставяне на стоката (за стоки по чл. 6, ал. 2 от ЗДДС). 
При авансовото плащане по дистанционна продажба, както при 
доставките на стоки в страната, не възниква данъчно събитие, а 
единствено ДДС е изискуем от доставчика. 

3. изискуемост на данъка при дистанционна 
продажба на стоки

Изискуемостта на ДДС възниква по общия ред- на 
датата на възникване на данъчното събитие. До достигане на 
минималния размер на прага за регистрация в държавата членка 
ДДС е изискуем в държавата членка, в която транспортът на 
стоките започва. След достигане на минималния размер на прага 
за регистрация при дистанционна продажба ДДС е изискуем в 
държавата членка, в която транспортът на стоките приключва. 

За разлика от вътреобщностното придобиване в Република 
България и вътреобщностната доставка към държава членка, 
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ДДС при дистанционната продажба не е изискуем:
-  нито до 15-ия ден на месеца, следващ месеца на 

възникване на данъчното събитие,
-  нито до датата на издаване на данъчния документ 

- в случай, че последният е издаден преди 15-ия ден 
на месеца, след датата на възникване на данъчното 
събитие.

При дистанционната продажба на стоки данъкът е изискуем 
по реда на изискуемост на данъка при доставки в страната, а 
именно:

1.  на датата на прехвърляне върху стоката,
2.  на датата на фактическото предоставяне на стоката 

по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗДДС,
3.  на датата на авансовото плащане. От изложеното се 

установява, че при дистанционната продажба данъкът 
е изискуем в месеца на възникване на данъчното 
събитие.

4. място на изпълнение при дистанционна 
продажба на стоки

мястото на изпълнение при дистанционната продажба 
е в държавата членка, в която доставчикът е регистриран по 
ДДС. Това означава, че ДДС се начислява и дължи в държавата 
членка, от която започва транспортът на стоката. След достигане 
на минималния задължителен праг за регистрация мястото 
на изпълнение на доставката е в държавата членка, в която 
транспортът на стоките приключва. Горното означава следното: 
дистанционната продажба на стоки се облага в държавата 
членка, от която започва транспортът на стоки, до достигане на 
минималния праг на регистрация в държавата членка, в която 
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стоките пристигат. Само когато стоките при дистанционната 
продажба се изпращат или транспортират от трета страна или 
територия и се внасят от доставчика в държава членка, различна 
от тази, в която транспортът до получателя приключва, то тогава 
мястото на изпълнение е държавата членка на вноса, независимо 
че доставчикът може да е регистрирано лице по ДДС в друга 
държава членка. 

Горното може да се илюстрира със следния пример:
Фирма А (установена и регистрирана по ДДС в България) 

продава на физическо лице Б (нерегистрирано по ДДС в 
Италия) стока, която се внася от мароко и влиза в митническата 
територия на Съюза през малта. В този случай стоките - обект на 
дистанционната продажба, ще се обложат с данъчната ставка по 
ЗДДС, предвидена в малта, след регистрация на доставчика по 
ДДС в тази държава членка.

За да осигури справедливо разпределяне на данъчната тежест 
при дистанционните продажби на стоки, Директива 2006/112 
е предвидила минимален и максимален праг на регистрация на 
дистанционните продажби. Прагът е 100 000 евро, като, ако са 
налице основания, които да водят до нарушаване на конкуренцията, 
държавите членки могат да го намалят до 35 000 евро. 

Българският законодател е въвел праг за задължителна 
регистрация за дистанционна продажба на стоки в размер 
на 70 000 лева (чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗДДС). Това означава, 
че ако регистрирано лице в държава членка извършва 
дистанционни продажби в България до момента на достигане на 
регистрационния праг от 70 000 лева, дистанционните продажби 
ще се облагат в тази друга държава членка.

 В случай че обемът на дистанционните продажби надвиши 
70 000 лева, доставката ще подлежи на облагане с ДДС в България 
(чл. 98, ал. 2, изр. последно от ЗДДС).



ЛЮБОмИР ВЛАДИКИН

- 107 -

 Когато български доставчик (лице, регистрирано по 
ДДС) извършва дистанционни продажби към държава членка, 
когато обемът на продажбите премине регистрационния праг, 
предвиден в законодателството в държавата членка, доставката 
ще се облага с ДДС в нея. Т.е. доставчикът, установен в Република 
България, е задължен да се регистрира в държавата членка по 
действащия в нея ЗДДС за дистанционна продажба на стоки.

От горното може да се направят следните изводи:
1.  място на изпълнение при условията на дистанционна 

продажба е на територията на държавата членка, 
където транспортът приключва, когато:

 - доставчикът е регистрирано по ДДС лице в 
държавата членка, от която започва транспортът на 
стоките;

 - извършените от доставчика дистанционни продажби 
надвишават за текущата календарна година или са 
надвишили за предходната календарна година сумата, 
определена в законодателството на държавата членка, 
в която транспортът е приключил (аргумент от чл. 
20, ал. 1 от ЗДДС).

2.  място на изпълнение при условията на дистанционната 
продажба е на територията на държавата членка, от 
която транспортът започва, когато:

 - доставчикът е регистрирано за целите на ДДС лице 
в държава членка, от която транспортът на стоки 
започва;

 - извършените доставки при условията на 
дистанционна продажба не надвишават за текущата 
календарна година или не са надвишили за 
предходната календарна година сумата 70 000 лв. (чл. 
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20, ал. 2 от ЗДДС). 
Когато предмет на дистанционната продажба са акцизни 

стоки за лична консумация на физическо лице, което не е 
едноличен търговец, мястото на изпълнение на доставката е 
само там, където стоките пристигат или приключва транспортът 
им  (чл. 20, ал. 4 от ЗДДС).

При дистанционна продажба на стоки, които се 
транспортират от Република България към друга държава членка, 
доставката се облага в другата държава членка, независимо от 
регистрационния праг, в случай че доставчикът (установен и 
регистриран по ДДС в България) е:

- уведомил териториалната дирекция по 
месторегистрацията си (в България), че желае 
мястото на изпълнение да е на територията на друга 
държава членка, където приключва транспортът,

 и 
-  е регистриран за целите на ДДС в тази друга държава 

членка.
В случай че доставчикът (регистриран в държава членка) 

е уведомил данъчната администрация на съответната държава 
членка за желанието си продажбите да се облагат в България, 
мястото на изпълнение ще е в България, ако:

-  лицето (доставчикът) се регистрира по ЗДДС в 
България, независимо от регистрационния праг (чл. 
100, ал. 3 от ЗДДС, във връзка с чл. 20, ал. 6 от ЗДДС).

Независимо дали стоките при дистанционната продажба се 
облагат по мястото на отправянето им (седалище на доставчика), 
или в страната по местоназначението, платец на ДДС винаги 
е доставчикът. При дистанционната продажба няма обърнато 
данъчно задължение, тъй като ДДС е изискуем от доставчика.
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Член 14 от Регламент 282/2011 пояснява, че при 
дистанционна продажба, ако прагът, прилаган от държавата 
членка по чл. 34 от Директива 2006/112, е превишен през 
календарната година, това не променя мястото на доставката на 
стоки, извършена преди превишението. Това правило се прилага, 
когато:

-  обект на доставката не са акцизни стоки;
-  доставчикът не е упражнил правото си на избор 

да облага доставките в държавата членка на 
местопредназначението им, преди да е достигнал 
регистрационния праг;

-  стойността на доставките на стоки през предходната 
година не е превишила регистрационния праг по чл. 
34 от Директива 2006/112;

-  не са налице условията по чл. 14, пар. 2 от Регламент 
282/2011.

 Ако е налице което и да е било от изброените условия, 
мястото на изпълнение на доставката ще е в мястото, където 
стоките пристигат или завършва превозът им. В този случай 
е възможно доставчикът да е обложен два пъти: един път в 
държавата, от която стоките се изпращат или започва превозът 
им, и втори път в държавата членка, в която стоките пристигат 
или превозът завършва. 

мястото на изпълнение на доставката при дистанционна 
продажба на стоки се променя в държавата членка, в която 
стоките пристигат, когато са налице следните кумулативно 
посочени условия:

а)  доставката на стоки, с която прилаганият от 
държавата членка за текущата календарна година праг 
е превишен през същата календарна година; 
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б)  всички последващи доставки на стоки са извършени 
в рамките на тази държава членка, през дадената 
календарна година; 

в)  извършени са доставки на стоки в рамките на тази 
държава членка, през календарната година, следваща 
годината на възникване на посоченото в буква „а“ 
събитие.

5. Данъчна основа при дистанционна продажба 
на стоки

Данъчната основа при дистанционна продажба, когато 
доставчикът е регистриран по ДДС в България, се определя по 
общия ред - чл. 26 от ЗДДС. Формирането на данъчната основа 
беше разгледано в раздел І и ІІ. 

6. Право на приспадане на данъчен кредит при 
дистанционна доставка на стоки

Получателят (купувачът) по дистанционната продажба 
няма право на данъчен кредит, тъй като не е регистрирано по 
ДДС лице нито в страната (Република България), нито в държава 
членка. Това е така, защото получателят е данъчно незадължено 
лице, което не извършва независима икономическа дейност. 
Право на приспадане на данъчен кредит по българския ЗДДС 
имат само регистрирани лица по ДДС (чл. 72, ал. 1 от ЗДДС). 
Условията за упражняване на правото на приспадане на данъчен 
кредит са посочени в чл. 69, 71 и 72, ал. 2 от ЗДДС.
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7. Регистрация по ДДс при дистанционна 
продажба на стоки

На основание чл. 98, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно 
задължено лице, което извършва доставка на стоки с място 
на изпълнение на територията на страната, при условията на 
дистанционна продажба е задължено да се регистрира по ДДС. 
Задължителната регистрация се извършва, когато сумата на 
дистанционните продажби за текущата година е надвишила 
сумата от 70 000 лева (чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗДДС). Регистрацията 
се извършва посредством подаване на заявление за регистрация 
пред НАП не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на 
данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на 
дистанционните продажби през текущата година надхвърля 
сумата по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗДДС.

ЗДДС е въвел и регистрация по избор при извършване 
на дистанционна продажба на стоки (чл. 100, ал. 2 от ЗДДС). 
Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по ДДС 
в България:

-  когато е уведомило данъчната администрация на 
държавата членка, където е регистрирано за целите 
на ДДС, че желае дистанционните продажби, които 
извършва, да са с място на изпълнение на територията 
на страната,

и
- независимо от сумата по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗДДС.
Не може да се регистрира лице по избор за дистанционна 

продажба на стоки, когато приходната администрация е 
прекратила или отказала регистрация по ЗДДС:

-  на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на 
основанието за отказ за регистрация,
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 или 
-  до изтичане на 24 месеца, считано от началото на 

месеца, следващ месеца на дерегистрацията или 
отказа за регистрация.

 ЗДДС не е въвел условия за задължителна дерегистрация 
при условията на дистанционна продажба на стоки в случай 
на промяна на регистрационния праг. В чл. 108, ал. 1, т. 2 от 
ЗДДС е въведена възможността регистрираното лице по избор 
да прекрати регистрацията си за дистанционните доставки на 
стоки. Основанието за дерегистрация по избор възниква, когато:

-  за всяка от двете календарни години преди текущата 
година сумата на данъчните основи на извършените 
доставки при условията на дистанционна продажба 
на територията на страната (без доставките на 
акцизни стоки) не надвишава 70 000 лв.,

-  към датата на подаване на заявлението за 
дерегистрация не е налице основание за задължителна 
регистрация. 

 Регистрирани лица по избор съгласно чл. 100 от ЗДДС 
нямат право да прекратят регистрацията си по-рано от 24 месеца, 
считано от началото на календарната година, следваща годината 
на регистрацията по ЗДДС.

 Регистрираните по ДДС лица в България са длъжни да 
отчитат дистанционните си продажби към други държави членки, 
като при достигане на задължителния праг за регистрация да се 
регистрират в тях. Прагът на регистрацията при дистанционна 
продажба на стоки в държави членки може да бъде установен 
чрез търсене в интернет или чрез съдействие на Националната 
агенция по приходите. 
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8. липса на дистанционна продажба на стоки
Не е налице дистанционна продажба на стоки, когато:
-  получателят по доставката е регистрирано по ДДС 

лице в страната или държава членка, т.е. извършва 
независима икономическа дейност. В първия случай 
ще сме изправени пред облагаема доставка с място на  
изпълнение на територията на страната, а във втория 
- пред вътреобщностно придобиване,

-  стоките не са фактически изпратени или 
транспортирани до получателя от или за сметка на 
доставчика,

-  доставчикът не е регистриран по ДДС в държава 
членка, в която транспортът приключва,

-  стоките са нови превозни средства,
-  стоките се монтират и/или инсталират от или за 

сметка на доставчика,
-  стоките са предмет на специален ред за облагане 

на маржа на цената за стоки втора употреба, 
произведения на изкуството, предмети за колекции и 
антикварни предмети. 
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VI. Вътреобщностно придобиВане 
на ноВи моторни преВозни средстВа и 

на стоки, които се облагат с акциз

Общи разпоредби
При вътреобщностното придобиване на нови транспортни 

средства и акцизните стоки ДДС се дължи, за разлика от общия 
режим на ВОП, независимо дали получателят е регистрирано или 
нерегистрирано по ЗДДС лице на територията на страната (чл. 
2, т. 3 и т. 4, във връзка с чл. 91 от ЗДДС). Когато придобиващият 
новите транспортни средства или акцизните стоки не е 
регистрирано по ДДС лице, е налице специфичен ВОП. В 
случай, че акцизните стоки са предвидени за лична консумация 
на получателя им - физическо лице, е налице дистанционна 
продажба на стоки по чл. 14 от ЗДДС, а не ВОП  (чл. 20, ал. 4 от 
ЗДДС).

При вътреобщностното придобиване на нови транспортни 
средства или акцизни стоки не е налице дистанционна продажба, 
с изключение на хипотезата по чл. 20, ал. 4 от ЗДДС. 

6.1. Вътреобщностно придобиване на нови превозни 
средства

Всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови 
транспортни средства с място на изпълнение на територията 
на България се облага с ДДС, независимо дали получателят е 
регистрирано или нерегистрирано по ДДС лице.

Вътреобщностно придобиване на ново превозно средство 
е прехвърлянето на правото на собственост, съответно 
ограничени вещни права върху него, като последното се изпраща 
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или транспортира до територията на България от територията 
на друга държава членка, независимо дали доставчикът е данъчно 
задължено лице за целите на ДДС в друга държава членка (чл. 13, 
ал. 2 от ЗДДС).

В § 1, т. 17 от ЗДДС е дадена легална дефиниция на ново 
транспортно средство. Нови транспортни средства са:

а)  плавателни съдове с дължина над 7,5 м (с изключение 
на тези, предназначени за превоз на пътници или 
товари, за навигация, за търговски, промишлени 
или риболовни дейности, за спасителни и помощни 
операции), за които е налице едно от следните 
условия:

 а.а.) към датата на възникване на данъчното събитие 
за доставката им не са изминали повече от три месеца, 
считано от датата на първата им регистрация, или

 а.б.) към датата на възникване на данъчното събитие 
за доставката им не са плавали повече от 100 часа;

б)  въздухоплавателни средства с максимално излетно 
тегло над 1550 кг, предназначени за превоз на пътници 
или товари (с изключение на тези, предназначени 
за авиационни оператори, които поддържат 
международни линии), за които е налице едно от 
следните условия:

 б.а.) към датата на възникване на данъчното събитие 
за доставката им не са изминали повече от три месеца, 
считано от датата на първата им регистрация, или

 б.б.) към датата на възникване на данъчното събитие 
за доставката им не са били в полет повече от 40 часа;

в)  моторни превозни средства с обем на двигателя 
над 48 куб.см или с мощност над 7,2 киловата, 
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предназначени за превоз на пътници или товари, за 
които е налице едно от следните условия:

 в.а.) към датата на възникване на данъчното събитие 
за доставката им не са изминали повече 6 месеца, 
считано от датата на първата им регистрация, или

 в.б.) към датата на възникване на данъчното събитие 
за доставката им не са изминали повече от 6000 км. 

Новите транспортни средства се определят като такива по 
два критерия. Когато транспортно средство отговаря поне на 
един от критериите, то е ново. Това означава, че транспортното 
средство е ново, когато е изпълнен единият критерий, а  другият 
не е налице.

 Ако транспортното средство не отговаря на изискванията 
за ново,  се прилагат общите правила за вътреобщностно 
придобиване, дистанционна продажба или доставка при 
прилагане на специалния ред за облагане на стоки втора 
употреба. 

Всяко лице, което извършва дори инцидентно 
вътреобщностно придобиване на ново моторно превозно 
средство, е данъчно задължено по смисъла на чл. 3, ал. 4 от ЗДДС. 

Няма да е налице вътреобщностно придобиване на ново 
превозно средство, когато са налице хипотезите на чл. 2 от 
регламент за изпълнение № 282/2011 на Съвета от 15.03.2011 г. 
за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112 
относно общата система на ДДС54. Случаите са следните:

а)  при преместването от данъчно незадължено лице на 
ново превозно средство при смяна на местоживеенето, 

54  В сила от 01.07.2011 г. Различията по прилагането на Директива 2006/112 в 
отделните държави членки е несъвместимо с вътрешния пазар.  Регламент 
282/2011 е с обвързваща сила за държавите членки от датата на влизането му в 
сила, като не засяга законодателството и приетите тълкувания по прилагане на 
Директива 2006/112 на по-ранен етап от държавите членки.



ЛЮБОмИР ВЛАДИКИН

- 117 -

при условие че освобождаването, предвидено в член 
138, параграф 2, буква „а“ от Директива 2006/112/
ЕО не е могло да бъде приложено при доставката; 

б)  връщането от данъчно незадължено лице на ново 
превозно средство в държавата членка, от която му 
е доставено първоначално с освобождаване по член 
138, параграф 2, буква „а“ от Директива 2006/112/
ЕО. Правилото на чл. 2 от Регламент 282/2011 
представлява фикция, която изрично изключва 
от режима на вътреобщностно придобиване 
преместването от данъчно незадължено лице на ново 
превозно средство от една държава членка в друга, 
съответно връщането му в първоначалната държава 
членка. 

С Регламент 282/2011 се установяват правила за прилагане 
на Директива 2006/112/ЕО, по-специално по отношение на 
данъчно задължените лица, доставката на стоки и услуги и мястото 
на облагаемите доставки. С посочения регламент се отменя 
Регламент (ЕО) № 1777/2005 на Съвета от 17 октомври 2005 г. за 
установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/ЕИО 
относно общата система на данъка върху добавената стойност.

В случай, че получателят при вътреобщностно 
придобиване е регистрирано по ДДС лице, различия в режима 
на ВОП няма. Когато получателят на новото превозно средство 
е нерегистрирано по ДДС лице или е лице, което извършва 
инцидентно вътреобщностна доставка, са налице различия от 
общия режим на ВОП. 

Нерегистрираните по ДДС лица, които извършват ВОП 
на ново транспортно средство или инцидентно ВОД, вкл. 
когато тези лица са регистрирани за доставка на услуги по реда 
на чл. 97а от ДДС, са длъжни да декларират ВОП или ВОД. 
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Декларирането се извършва в 14-дневен срок от изтичането 
на данъчния период, за които данъкът е станал изискуем на 
основание чл. 63 или чл. 51 от ЗДДС. Декларацията се подава 
в териториалната дирекция на НАП по регистрация на лицето 
и е по образец, утвърден в ППЗДДС - приложение № 19. Като 
приложение към декларацията се подава и заверено копие от 
данъчния документ, издаден от доставчика, който задължително 
съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3-15 от закона (чл. 101, 
ал. 3 от ППЗДДС). 

Данъкът се внася от лицата по чл. 168 от ЗДДС в 14-дневен 
срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът 
е станал изискуем. Данъкът се смята за платен, когато сумата е 
постъпила по сметката на НАП.

За лицата по чл. 168, ал. 1 от ЗДДС, извършили ВОП на 
ново превозно средство, възниква право на възстановяване на 
платения данък върху добавената стойност, когато извършат 
последваща вътреобщностна доставка. За да се възстанови 
платеният ДДС, лицето по чл. 168, ал. 1 от ЗДДС трябва да 
отговаря кумулативно на следните условия:

1. да е подало декларация по приложение № 19 от 
ППЗДДС;

2.  да притежават фактура за закупено ново транспортно 
средство или митническа декларация (в случаите на 
внос);

3. копие на платежен документ, удостоверяващ, че 
данъкът е внесен в централния бюджет - когато 
превозното средство е придобито от внос или от 
вътреобщностно придобиване;

4. доставчикът да разполага с документ, удостоверяващ 
изпращането или транспортирането на превозното 
средство от територията на България до територията 
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на държавата членка - транспортен документ или 
писмено потвърждение от получателя.

5. декларация (свободен текст), подписана от 
получателя, в която той удостоверява:

  а) че придобива ново превозно средство по смисъла 
на § 1, т. 17 от ЗДДС; 

 б) че е запознат, че вътреобщностното придобиване 
на превозното средство подлежи на деклариране 
и облагане с данък в държавата членка, където 
превозното средство се изпраща/транспортира;

6.  документ, издаден от сервиз, застраховател или 
компетентен държавен орган (министерство, 
ведомство и др.), удостоверяващ, че превозното 
средство е ново по смисъла на § 1, т. 17 от 
допълнителната разпоредба на закона. 

Размерът на данъка, който подлежи на възстановяване, 
не може да бъде по-голям от размера на данъка, който би бил 
изискуем от лицето, ако доставката не беше облагаема с нулева 
ставка (чл. 168, ал. 7 от ЗДДС). 

Последното означава, че данъчната основа при 
вътреобщностно придобиване на ново моторно средство не 
може да бъде по-голяма от данъчната основа за последващата 
вътреобщностна доставка за същото моторно превозно 
средство. Лицата по чл. 168, ал. 1, извършващи ВОП на ново 
транспортно средство, не са задължени да се регистрират по 
ДДС за вътреобщностно придобиване по реда на чл. 99, ал. 1 от 
ЗДДС.

Когато се извършва ВОП на ново транспортно средство 
между регистрирани по ДДС лица, издадената фактура се 
включва във VIES декларацията. Когато получател по ВОП 
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е нерегистрирано по ДДС лице в държава членка, в която се 
транспортират или изпращат новите транспортни средства, 
издадената фактура от доставчика не се включва във VIES  
декларацията му.

6.2. Вътреобщностно придобиване на акцизни стоки

1. Понятие за акцизни стоки
Акцизни стоки по смисъла на чл. 2 от ЗАДС са:
1. алкохолът и алкохолните напитки,
2. тютюневите изделия,
3. енергийните продукти и електрическата енергия. 
Акцизът е косвен еднофазен данък, с който се облага 

производството, вносът и/или вътреобщностното придобиване 
на акцизни стоки. Задължението за заплащане на акциз възниква:

-  при производството на акцизни стоки, ВОП от друга 
държава членка, внос на територията на България от 
трети страни;

- на датата на освобождаване на акцизните стоки 
за потребление при режима отложено плащане. В 
този случай акцизът става дължим от момента на 
освобождаване на стоките за потребление.

Освобождаване за потребление на акцизни стоки е налице, 
когато:

1.  се извеждат акцизни стоки от данъчен склад, освен 
когато при условията и по реда на ЗАДС от момента 
на извеждането на стоките последните се движат под 
режим отложено плащане на акциз, както и когато 
се извеждат акцизни стоки от специализиран малък 
обект за дестилиране и обект за винопроизводство 
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на малък винопроизводител, освен когато вино, 
произведено от обект за винопроизводство на 
малък винопроизводител, се изпраща до лицензиран 
складодържател на територията на страната, 
регистриран получател или временно регистриран 
получател в друга държава - членка на Европейския 
съюз, както и при изнасяне;;

2.  не се спазват условията за движение на акцизни стоки 
под режим отложено плащане на акциз;

3.  акцизни стоки са потребени в данъчен склад, освен 
ако са вложени като суровини в производството на 
акцизни стоки;

4.  се произведат акцизни стоки извън режима на 
отложено плащане на акциз;

5.  се внасят, включително в нарушение на митническото 
законодателство, освен когато акцизните стоки са 
поставени под режим отложено плащане на акциз;

6.  се извеждат от данъчен склад акцизни стоки, 
облепени с бандерол, освен когато стоките се 
транспортират до друг данъчен склад на същия 
лицензиран складодържател при предстоящо 
прекратяване действието на лиценза за управление на 
данъчния склад, от който стоките се извеждат, и след 
разрешение на директора на Агенция „митници“;

7.  се установят липси на стоки, за които се дължи акциз, 
включително липси на въглища, кокс, електрическа 
енергия или природен газ, установени при лицата по 
чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗАДС;

8.  се прекрати действието на лиценза за управление на 
данъчен склад - за всички стоки, които към момента 
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на прекратяването са под режим отложено плащане 
на акциз;

9.  се прекрати регистрацията на лицата - за наличните 
стоки, които не са били обложени с акциз;

10.  се получат акцизни стоки от регистриран получател 
под режим отложено плащане на акциз, включително 
получаването на енергийни продукти на място на 
директна доставка;;

11.  се получат акцизни стоки от временно регистриран 
получател под режим отложено плащане на акциз;

12.  обратно се въвеждат акцизни стоки на територията 
на страната, изпратени от регистриран изпращач;

13.  се получат енергийни продукти от лицензиран 
складодържател при условията на директна доставка;

14.  се получат акцизни стоки, освободени за потребление 
в друга държава членка, освен когато стоките постъпят 
в данъчен склад на територията на страната;

15.  се получат акцизни стоки при условията на 
дистанционна продажба по смисъла на Закона за 
данъка върху добавената стойност;

16.  се продадат въглища и кокс на лица, различни от 
регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗАДС, с 
изключение на продажбата на физически лица, които 
не са еднолични търговци;

17.  се потребява кокс и въглища от лицата по чл. 57а, ал. 
1, т. 1 от ЗАДС за свои собствени нужди;

18.  се продава електрическа енергия или природен газ на 
потребители на електрическа енергия или природен 
газ за битови и стопански нужди по смисъла на Закона 
за енергетиката, както и продажбата на природен газ 
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като моторно гориво;
19.  се потребява електрическа енергия или природен 

газ от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3 от ЗАДС за 
свои собствени нужди, с изключение на случаите 
на потреблението на електрическа енергия за 
производство или поддържане на производство на 
електрическа енергия;

20.  се потребяват енергийни продукти от освободени 
от акциз крайни потребители за цели, различни от 
посочените в удостоверението;

21.  производството, държането или разпореждането на 
акцизни стоки, за които в нарушение на този закон не 
е заплатен акциз или акцизът е заплатен частично; 

22.  получаването на акцизни стоки от лицата по чл. 21, 
ал. 1, т. 1 и 3 от ЗАДС.

От обхвата на акцизни стоки за целите на облагане с ДДС 
съобразно разпоредбата на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби 
(ЗДДС) изрично е изключен природният газ, доставян чрез 
система, разположена на територията на Европейския съюз, 
или чрез всяка друга мрежа, свързана с такава система, както и 
електрическата енергия. При доставка, съответно придобиване 
на природен газ чрез система за природен газ, разположена на 
територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с 
такава система, не е налице нито вътреобщностна доставка (чл. 
7, ал. 5, т. 5 от ЗДДС), нито вътреобщностно придобиване (чл. 
13, ал. 4, т. 5 от ЗДДС). 

Доставката на природен газ чрез система, разположена в 
ЕС, и всякаква друга мрежа, както и на електрическа енергия, 
се облага с ДДС по реда на чл. 82, ал. 2, т. 1 от ЗДДС при т.нар. 
„обърнато данъчно задължение”. В този случай дължимият ДДС 
не се начислява и внася от доставчика, а от получателя на стоката, 
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когато последният е регистрирано по ДДС в България лице.
Облагането с акциз при вътреобщностната търговия (ВОД 

и ВОП) се извършва в държавата членка, в която акцизните стоки 
се потребяват, независимо дали акцизът е платен, или не е платен 
в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани 
стоките. Вътреобщностната доставка на акцизни стоки се облага 
с нулева данъчна ставка, а вътреобщностното придобиване 
- с данъчната ставка, предвидена в държавата членка, в която 
стоките ще се потребяват. Акцизът се включва както в данъчната 
основа на ВОД, така и в данъчната основа на ВОП, т.е. върху 
акциза, независимо дали е платен, или дължим, се начислява и 
дължи ДДС. Вътреобщностно придобиване на акцизни стоки е 
налице, когато:

- е прехвърлена собствеността или ограничени вещни 
права върху акцизни стоки,

- акцизните стоки са изпратени или транспортирани от 
територията на друга държава членка до територията 
на страната,

- доставчик е лице, регистрирано за целите на ЗДДС в 
друга държава членка;

получател е данъчно задължено лице или данъчно 
незадължено юридическо лице, което е регистрирано или не е 
регистрирано за целите на ДДС в България. 

2. Данъчно събитие при ВОД и ВОП на акцизни стоки
Както при ВОП, и при ВОД данъчното събитие при 

доставката на акцизни стоки възниква на същата датата, на 
която би възникнало данъчното събитие при доставка на стоки 
на територията на Република България (чл. 63, ал. 1 и чл. 51 от 
ЗДДС).
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3. Данъчна основа на акцизни стоки
Данъчната основа при ВОД и ВОП на акцизни стоки се 

определя по общия ред - чл. 26 от ЗДДС, като включва платения 
акциз, съответно дължимия акциз в държавата членка, от която са 
изпратени стоките55. В данъчната основа не се включва акцизът, 
когато стоките са поставени при режим отложено плащане на 
акциз.

4. Отложено плащане на акциз. Движение на стоки, 
освободени за потребление в Европейския съюз

Режим отложено плащане на акциз е съвкупност от 
правила, приложими за производството, складирането и 
движението на стоки при отложено плащане на акциза (чл. 4, т. 4 
от ЗАДС). При режим отложено плащане на акциз временно се 
отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство, 
въвеждане или внасяне на територията на страната. Титуляр на 
режим отложено плащане е само:

1.  лицензиран складодържател - търговец, който е 
получил лиценз да произвежда, складира, получава 
и изпраща акцизни стоки в данъчен склад под режим 
отложено плащане на акциз.

2.  регистриран получател - лице, което при определени 
условия има право да получава акцизни стоки от 
друга държава членка под режим отложено плащане 
на акциз. Регистрираният получател не може да 
складира или изпраща акцизни стоки под режим 
отложено плащане на акциз.

55 Съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС, „в данъчната основа при вътреобщностно 
придобиване на акцизни стоки се включва и дължимият или платеният акциз за 
стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани”. 

  Когато дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която 
са изпратени или транспортирани, е възстановен, данъчната основа се намалява 
с възстановения размер на акциза. 
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3.  временно регистриран получател - лице, което при 
определени условия има право да получи еднократно 
определено количество акцизни стоки в рамките 
на двумесечен период от друга държава членка 
под режим отложено плащане на акциз. Временно 
регистрираният получател не може да складира или 
изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане 
на акциз.

4.  регистриран изпращач - вносител на акцизни стоки, 
който при определени условия има право да изпраща 
акцизни стоки, които са допуснати за свободно 
обращение едновременно с поставянето им под 
режим отложено плащане на акциз, предназначени за 
друга държава членка. Регистрираният изпращач не 
може да складира или да получава акцизни стоки под 
режим отложено плащане на акциз. 

Акцизът се администрира от митническата администрация. 
При установяването и събирането на дължимия акциз, както 
и при издаването, обжалването и изпълнението на актовете 
на митническите орани, се прилага Данъчно-осигурителният 
процесуален кодекс. 

Движението на акцизни стоки под режим отложено 
плащане на акциз по чл. 73а, ал. 1 от Закона за акцизите и 
данъчите складове включва транспортирането на акцизни стоки: 

 1.  от данъчен склад на територията на страната до друг 
данъчен склад или до място на директна доставка, 
посочено от лицензирания складодържател, на 
територията на страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 
1 и 3 от Закона за акцизите на територията на страната; 

2.  от данъчен склад на територията на страната до 
друг данъчен склад на територията на друга държава 
членка, до регистриран получател или временно 



ЛЮБОмИР ВЛАДИКИН

- 127 -

регистриран получател или до лицата по чл. 21, ал. 1, 
т. 1 и 3 от Закона за акцизите в друга държава членка; 

3.  от данъчен склад на територията на страната до 
изходно митническо учреждение или до трети 
територии - в случаите на изнасяне;   

4.  допуснати за свободно обращение с едновременно 
поставяне под режим отложено плащане на акциз, 
до данъчен склад или до място на директна доставка, 
посочено от лицензирания складодържател на 
територията на страната;  

5.  от данъчен склад или от регистриран изпращач на 
територията на друга държава членка до данъчен 
склад или до място на директна доставка, посочено 
от лицензирания складодържател на територията 
на страната, до регистриран получател или до място 
на директна доставка, посочено от регистрирания 
получател или до временно регистриран получател на 
територията на страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, 
т. 1 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове; 

6.  допуснати за свободно обращение с едновременно 
поставяне под режим отложено плащане на акциз, 
от регистриран изпращач до данъчен склад на 
територията на друга държава членка, до регистриран 
получател или временно регистриран получател или 
до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за акцизите 
в друга държава членка. 

Движението на акцизни стоки под режим отложено 
плащане на акциз започва от момента на извеждането на стоките 
от данъчния склад в случаите по т. 1, 2 и 3, а в случаите по т. 4 и 6 на 
чл. 73а по Закона за акцизите и данъчните складове  - от момента 
на допускането им за свободно обращение с едновременното им 
поставяне под режим отложено плащане на акциз. 
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Данъчно задължено лице за дължимия акциз при режима 
отложено плащане са получателите по чл. 73а, ал. 1, т. 5 от Закона 
за акцизите и данъчните складове. Данъчно задължени лица са 
и лицензираният складодържател изпращач или лицензираният 
складодържател, в чийто данъчен склад или място на директна 
доставка ще постъпят стоките - собственост на титуляра на 
режима допускане за свободно обращение, или регистрираният 
изпращач за изпратените или внесените стоки, посочени в 
електронния административен документ. 

В случай, че в 45-дневен срок от датата на извеждане 
на стоките от данъчния склад или от датата на изпращане на 
стоките лицензираният складодържател получи съобщение 
от компютърната система, че стоките са изнесени, съответно 
получени, данъчно задължено лице за дължимия акциз е 
получателят на стоката. Когато стоките се транспортират от 
данъчен склад или от регистриран изпращач на територията 
на друга държава членка до данъчен склад или до място на 
директна доставка, посочено от лицензирания складодържател 
на територията на страната, до регистриран получател или до 
временно регистриран получател на територията на страната, 
данъчно задължено лице за дължимия акциз ще е само и 
единствено получателят на стоките.

Режимът отложено плащане на акциз приключва по т. 1, 2, 4 
и 5 на чл. 73а от Закона за акцизите и данъчните складове, когато 
получателят получи акцизните стоки, а в случаите по т. 3 - когато 
акцизните стоки напуснат територията на Общността. 

Транспортиране на стоки под режим отложено плащане 
се осъществява задължително с електронен административен 
документ56, който изпращачът на стоката предоставя на 

56  „Регистриран електронен административен документ“ е електронен 
административен документ, на който митническите органи са определили 
уникален административен референтен код (чл. 4, т. 44 от Закона за акцизите).
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превозвача под формата на хартиено копие. Задължителните 
реквизити на електронния административен документ се 
определят в Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 
юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета 
по отношение на компютризираните процедури за движението 
на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. 

Електронният административен документ се подава само 
от лицензирания складодържател. Изпращачът може винаги 
да анулира електронния административен документ преди 
започване на транспорта на акцизните стоки. Изпращачът 
може и да променя мястото за получаване на акцизните стоки, 
като посочи това чрез съобщение в компютърната система. 
мястото на получаване на акцизните стоки трябва да е едно от 
местата по чл. 73а от Закона за акцизите и данъчните складове.  
Получаването на акцизни стоки под режим отложено плащане 
се потвърждава от получателя чрез съобщение в компютърната 
система57, като митническите органи чрез същата система 
уведомяват изпращача. Съобщението за получаване се подава 
незабавно и не по-късно от 5 работни дни след приключване на 
движението.

При неработеща компютърна система съответното 
митническо учреждение може да позволи транспортиране на 
стоки под режим отложено пращане чрез издаване и заверка на 
хартиен носител от електронния административен документ. 

При движение на стоки с платен акциз от територията на 
страната до друга държава членка (освободени за потребление) 
същите се придружават от опростен придружителен 
административен документ. Последният се издава в 3 екземпляра, 
един за изпращача и 2, които придружават акцизната стока.
57 “Компютърна система” е система за компютризиране на движението и контрола 

на акцизни стоки съгласно чл. 1 от Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и 
контрола на акцизни стоки.



ДДС И АКЦИЗИ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС

- 130 -

 Опростен придружителен документ може да не се издава, 
когато стоките се придружават от търговски документ (фактура, 
документ за доставка, транспортен документ и други), при 
условие че този търговски документ съдържа реквизитите 
на опростения придружителен документ и тези реквизити 
отговарят по съдържание и номер на реквизитите в опростения 
придружителен документ.

Тъй като стоките в режим свободно обращение са с платен 
акциз, а същевременно при вътреобщностната търговия акцизът 
е дължим в държавата членка, в която стоките пристигат или 
завършва превозът им, изпращачът има право на възстановяване 
на акциза. 

Условията за възстановяване на платения акциз от страна 
на изпращача са посочени в чл. 76 (б) от Закона за акцизите. Те 
са следните:

  1. изпращачът е уведомил писмено компетентното 
митническо учреждение по постоянен адрес, 
съответно седалище, че възнамерява да изпрати 
акцизните стоки по чл. 76а от закона за акцизите 
до друга държава членка преди изпращането на 
акцизните стоки от територията на страната; 

2. изпращачът е осигурил безпрепятствен достъп на 
митническите органи за евентуална проверка; 

3.  изпращачът е предоставил на компетентното 
митническо учреждение копие от документ, 
удостоверяващ заплащането или обезпечаването на 
акциз в страната членка, където стоките се изпращат.

При движението на акцизни стоки от територията на 
държава членка до територията на страната, които са освободени 
за потребление в държавата членка, същите се придружават 
от опростен административен документ и удостоверение, че 
дължимият акциз е заплатен или обезпечен.
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Лицето, получател на стоките, е длъжно да:

1. уведоми писмено преди изпращането на акцизните 
стоки от другата държава членка компетентното 
митническо учреждение по постоянен адрес, 
съответно седалище, че възнамерява да получи 
акцизни стоки;  

2. представи обезпечение или да заплати размера на 
дължимия акциз пред компетентното митническо 
учреждение, преди акцизните стоки да са изпратени 
от другата държава членка, с изключение на случаите 
на освобождаване от акциз по този закон; 

3. получи акцизните стоки в сроковете, посочени в 
уведомление по т. 1; 

4.  представи на компетентното митническо учреждение 
копие от третия екземпляр на опростения 
придружителен документ, заверен от получателя, 
не по-късно от 7 дни от получаването на стоките 
на територията на страната, включително датата на 
получаване; 

5.  информира незабавно компетентното митническо 
учреждение, ако не получи стоките в сроковете, 
посочени в уведомлението, както и за причините за 
забавянето или неполучаването.

При режим отложено плащане лицензираният 
складодържател представя обезпечение в пари или банкова 
гаранция пред митническите органи, за да осигури заплащането 
на акциза. Размерът на обезпечението трябва да бъде определен 
така, че във всеки момент да покрива размера на акциза, който 
е възникнал или би могъл да възникне, или е установен при 
прилагането на режима отложено плащане на акциз. Размерът 
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на обезпечението при режим отложено плащане на акциз се 
определя като сума от: 

1. двадесет на сто от размера на акциза за 
средномесечното количество на складираните стоки 
- по видове стоки;

2. нула на сто от размера на акциза за средномесечното 
количество на складираните стоки:

 а) за количествата съхраняван дестилат, или
              б) за задължителните количества по Закона за запасите 

от   неф и нефтопродукти, складирани в лицензиран 
данъчен склад;

    3. сто на сто от размера на акциза, дължим за 
средномесечното количество на освободените за 
потребление стоки;

4. двадесет на сто от размера на акциза за 
средномесечното количество стоки в движение под 
режим отложено плащане на акциз.

Размерът на акциза, който е възникнал и който би могъл да 
възникне при прилагане на режим отложено плащане на акциз 
към определен момент, се определя по формулата:

  20 x АСС1 + 0 x АСС2 + 100 x АСП + 20 x АСД 
О =   
  100  
където: 
А е размерът на акциза към определен момент; 
АСС1 - размерът на акциза за количеството на 

наличните складирани стоки към определен 
момент, изчислен по ставката за всеки вид стока 
(не включва размера на акциза за количество 
на складирания дестилат и на задължителните 
количества по Закона за задължителните 
запаси от нефт и нефтопродукти); 
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АСС2 - размерът на акциза за количеството на 
наличния складиран дестилат или на 
складираните задължителни количества по 
Закона за задължителните запаси от нефт и 
нефтопродукти към определен момент; 

АСП - размерът на акциза за количеството на 
освободените за потребление стоки, за които 
акцизът не е платен към определен момент, 
изчислен по ставката за всеки вид стока;

АСД - размерът на акциза за количеството стоки в 
движение под режим отложено плащане на 
акциз към определен момент, изчислен по 
ставката за всеки вид стока. 
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VІI. ДОстаВки на стОки, изВъРшВани 
От нЕРЕГистРиРани ПО ДДс лица

Лицата, които не са регистрирани за целите на ДДС, не 
могат да прилагат нулевата данъчна ставка, когато извършват 
доставки на стоки за други държави членки, и нямат задължение 
да плащат ДДС при внос на стоки от други държави членки, 
защото тези покупки няма да се третират като вътреобщностно 
придобиване. На практика това означава, че българската фирма 
доставя стока на нерегистриран по ДДС купувач от друга държава 
членка. Тази доставка ще се третира като доставка, извършена 
между фирми, установени на територията на България, и за 
тези доставки няма да се начислява ДДС. И обратното - когато 
нерегистрирана българска фирма закупи стока от друга държава 
членка, българската фирма няма да начислява ДДС върху 
стойността на закупената стока. Основанието за освобождаване 
от данъчно облагане на този вид доставки произтича от факта, 
че за нерегистрирани лица няма задължение за начисляване на 
ДДС.

В Директива 2006/112 е посочено, че когато нерегистрирани 
лица по ДДС купуват стоки от доставчици от държави членки, 
не следва да се начислява ДДС съгласно националното 
законодателство. Това правило се прилага до момента, в който 
българската фирма, придобиваща стоката, надвиши минималния 
праг на придобиване. Прагът на придобиване е от 10 000 евро 
или неговият еквивалент в национална валута.
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VІІI. ВътРЕОбщнОстна тРистРанна 
ОПЕРация със стОки

1. Понятие за вътреобщностна тристранна 
операция

Вътреобщностна тристранна операция е последователното 
прехвърляне на собствеността или ограничени вещни права 
върху стока от доставчик, регистрирано по ДДС лице в една 
държава членка на посредник, регистрирано по ДДС лице в друга 
държава членка на краен получател, регистрирано по ДДС лице 
в трета държава членка, като транспортът се извършва директно 
от държавата членка, по регистрация на доставчика до държавата 
членка по регистрация на крайния получател. За разлика от 
вътреобщностната доставка и вътреобщностното придобиване, 
при които участват само две лица - доставчик и получател на 
стоката, при тристранната операция участва и трето лице - 
посредник. Схемата на тристранна операция е посочена в чл. 141 
от Директива 2006/11258, като нормата е транспонирана в чл. 15 
от ЗДДС.
58  Чл. 141 от Директива 2006/112.
 Всяка държава членка взема специални мерки, за да гарантира, че ДДС не се начислява 

върху вътреобщностните придобивания на стоки на нейна територия, извършени в 
съответствие с чл. 40 от директивата, когато са изпълнени следните условия:

 а) придобиването на стоките се извършва от данъчно задължено лице, което не е 
установено в съответната държава членка, а е идентифицирано за целите на ДДС 
в друга държава членка;

 б) придобиването на стоките се извършва за целите на последващата доставка на 
тези стоки в съответната държава членка от данъчно задълженото лице, посочено 
в буква „а“;

 в) стоките, придобити по този начин от данъчно задълженото лице, посочено в 
буква „а“, се изпращат или превозват директно от държава членка, различна от 
тази, в която е идентифицирано за целите на ДДС, до лицето, за което то трябва 
да извърши последващата доставка;

 г) лицето, до което се извършва последващата доставка, е друго данъчно задължено 
лице или данъчно незадължено юридическо лице, което е идентифицирано за 
целите на ДДС в съответната държава членка;

 д) лицето, посочено в буква „г“, е определено в съответствие с чл. 197 от 
директивата като платец на дължимия ДДС върху доставката, извършена от 
данъчно задълженото лице, което не е установено в държавата членка, в която се 
дължи данъкът. 
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 За да е налице тристранна вътреобщностна операция 
(доставка) на стоки по чл. 15 от ЗДДС, е необходимо да са налице 
следните кумулативно дадени предпоставки:

-  доставчикът на стоките (прехвърлителят) да е 
регистрирано лице по ДДС в една държава членка;

-  получателят на стоките да е регистрирано лице по 
ДДС в държава членка, различна от държавата членка 
на доставчика;

-  посредникът да е лице, регистрирано по ДДС в 
държава членка, различна от държавите членки, 
където доставчикът и получателят са регистрирани 
по ДДС;

-  стоката да е обект на последователна доставка 
(прехвърляне на собственост или ограничени вещни 
права) от доставчика на посредника и оттам на 
крайния получател;

-  стоката да се транспортира директно от държавата 
членка по регистрация на доставчика (прехвърлителя) 
до държавата членка по регистрация на получателя

-  доставките да са облагаеми и възмездни.
Следователно при тристранната операция са налице 

условно две вътреобщностни доставки и две вътреобщностни 
придобивания:

1.  вътреобщностна доставка между прехвърлителя и 
посредника;

2.  нетипично освободено вътреобщностно 
придобиване при посредника;

3.  нетипична вътреобщностна доставка от посредника 
до получателя;



ЛЮБОмИР ВЛАДИКИН

- 137 -

4.  вътреобщностно придобиване от получателя. Това 
разделяне на тристранната операция е условно, 
тъй като ЗДДС изрично изключва наличие на 
вътреобщностна доставка в случая на т. 3 (чл. 7, ал. 
5, т. 6 от ЗДДС) и вътреобщностно придобиване в 
случая на т. 2 (чл. 13, ал. 4, т. 6 от ЗДДС). 

 При вътреобщностната тристранна операция на стоки:
-  посредникът не се облага с ДДС за извършеното от 

него придобиване59,
-  доставката между посредника и придобиващия не е 

вътреобщностна доставка (чл. 7, ал. 5, т. 6 от ЗДДС),
-  придобиването на стоки от посредника не е 

вътреобщностно придобиване (чл. 13, ал. 4, т. 6 от 
ЗДДС),

-  придобиващият начислява и дължи ДДС. 
При тристранната операция посредникът не е пряк 

представител, нито на доставчика, нито на получателя, т.е. 
посредникът не действа от чуждо име за чужда сметка.  
Посредникът действа в тристранната операция като собственик 
на стоката. Какви са вътрешните отношения между доставчика 
и посредника, ЗДДС не се интересува, стига да е налице 
прехвърляне на собствеността или ограничени вещни права 
върху стоката. Посредникът не може да е пряк представител на 
доставчика, но би могъл да е косвен представител, т.е. да действа 
в отношенията си с крайния получател от свое име, но за сметка 
на доставчика.

Вътреобщностната тристранна операция се илюстрира 
със следния пример:

Доставчик А (фирма, регистрирана по ДДС в Германия) 

59  Тази доставка е освободена по силата на чл. 65, ал. 2, т.  4 от ЗДДС.
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извършва доставка на стоки на посредник Б (фирма, регистрирана 
по ДДС в България). Стоките се превозват директно от 
Германия до получателя в Гърция - С (фирма, регистрирана по 
ДДС в Гърция). В този пример сме изправени пред класическа 
тристранна операция. Налице е една проста верижна операция 
между три страни, регистрирани в различни държави членки. От 
примера могат да се направят следните изводи:

1.  доставката между А и Б е вътреобщностна доставка,
2.  посредникът Б извършва освободено от облагане с 

ДДС „вътреобщностно придобиване” в България,
3.  липсва вътреобщностна доставка между посредника 

Б и получателя С,
4.  налице е вътреобщностно придобиване за С. 
При тристранната операция ДДС ще се начислява и ще се 

дължи само от С - крайния получател на стоката.
 Следва да се отбележи, че няма да е налице тристранна 

операция при участие в доставката на стоки на повече от три 
регистрирани лица, дори всички те да са разположени в различни 
държави членки.

 За да е налице тристранна операция, трябва да се 
извършва доставка на едни и същи стоки.

 Ако прехвърлителят А достави на Б (посредникът) 100 
000 тона ориз, които Б достави на С, ще е налице тристранна 
операция. Но ако Б достави на С царевица, няма да е налице 
тристранна операция. 

 Когато посредникът достави на придобиващия по-малко 
количество стока, отколкото е придобил от прехвърлителя, ще е 
налице тристранна операция само за действително доставеното 
количество стока.
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 2. Данъчно събитие при тристранна операция
Както при ВОП, и при ВОД данъчното събитие при 

вътреобщностната тристранна операция възниква на същата 
дата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на 
стоки на територията на Република България (чл. 63, ал. 1 и чл. 
51 от ЗДДС). 

Ако вземем примера, даден в т. 1, данъчното събитие за 
доставката между А (фирма, регистрирана по ДДС в Германия) 
и посредника Б (фирма, регистрирана по ДДС в България) ще 
възникне съгласно законодателството по ДДС на Германия. 
Освободеното вътреобщностно придобиване за Б ще възникне, 
когато Б придобие собствеността. 

Фирма Б, като посредник в тристранна операция, е длъжна 
да документира извършена доставка на стоки до придобиващия 
С в тристранната операция, като издаде фактура, в която да 
посочи идентификационния номер по ДДС на С. Във фактурата, 
като основание за неначисляване на данък от Б - посредник 
в тристранната операция, се посочва „чл. 141 от Директива 
2006/112“ (чл. 114, ал. 3 от ЗДДС). 

Данъчното събитие за С ще възникне съгласно 
законодателството на Република Гърция. Данъкът ще е изискуем 
от придобиващия С в Гърция.

За да е налице тристранна операция с място на изпълнение 
в Гърция при условията на горния пример:

-  посредникът Б в тристранна операция придобива 
стоките от А под идентификационния си номер по 
ДДС в България;

-  посредникът осъществява последваща доставка на 
стоките до придобиващия С, като издава фактура, в 
която посочва идентификационния номер по ДДС на 
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придобиващия С;
-  посредникът декларира доставката до придобиващия 

С във VIES декларация по чл. 125, ал. 2 от ЗДДС.
 Ако приемем, че Б не е посредник, а е придобиващ, а С е 

посредник, то Б (фирма, регистрирана по ДДС в България), на 
основание чл. 82, ал. 3 от ЗДДС ще дължи ДДС в България.

 3. изискуемост на данъка при тристранна 
операция

 При тристранна операция на основание чл. 82, 
ал. 3 от ЗДДС данъкът е изискуем от придобиващия. При 
тристранната операция ЗДДС посочва от кого е изискуем 
данъкът при тристранната операция, но не и кога е изискуем. 
Тъй като придобиващият в тристранната операция не реализира 
вътреобщностното придобиване на основание чл. 13, ал. 4, т. 
6 от ЗДДС, данъкът ще е изискуем при условията на чл. 25 от 
ДДС. Правилото на чл. 63 от ДДС относно изискуемостта на 
данъка при ВОП няма да намери приложение. Това означава, че 
при тристранната операция данъкът ще е изискуем на датата на 
възникване на данъчното събитие, съобразно чл. 25, ал. 6 от ЗДДС. 
Платец на ДДС при тристранната операция е придобиващият.

 4. място на изпълнение при тристранна 
операция

място на изпълнение при доставка на стока от посредник 
в тристранна операция до придобиващ в тристранна операция 
е държавата членка, където придобиващият в тристранната 
операция е регистриран за целите на ДДС (чл. 17, ал. 3 от ЗДДС). 
Това означава, че при тристранната операция ДДС е изискуем и 
се дължи от придобиващия в тристранната операция, когато са 
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налице кумулативно условията на чл. 15 от ЗДДС.
 При тристранната операция място на изпълнение на 

придобиването е в държавата членка, където стоките пристигат 
или завършва превозът им, при наличието на следните 
кумулативно дадени условия:

1.  посредникът в тристранната операция придобива 
стоките под идентификационен номер, различен от 
този на държавата членка, в която стоките пристигат,

2.  посредникът осъществява последваща доставка на 
стоките до придобиващия в тристранната операция,

3.  посредникът издава фактура за доставката, 
отговаряща на изискванията на чл. 114 от ЗДДС, в 
която посочва, че е посредник в тристранна операция 
и че данъкът се дължи от придобиващия. Като 
основание за неначисляване на данъка във фактурата 
се посочва „чл. 141 от Директива 2006/112“,

4.  посредникът декларира доставката във VIES 
декларация за данъчния период. 

Ако посредникът не спази изискванията на чл. 62, ал. 5 от 
ЗДДС, за него ще възникне задължение за начисляване на данъка 
при вътреобщностно придобиване, а не за придобиващия.

 В чл. 9, ал. 2 от ППЗДДС, във връзка с чл. 62, ал. 5 от ЗДДС, 
са посочени условията, при които посредникът се освобождава 
от облагане с ДДС, т.е. е налице вътреобщностна тристранна 
операция. Посредникът не начислява и не дължи ДДС, когато 
разполага със следните документи:

-  фактура, издадена от прехвърлителя в тристранната 
операция, в която е посочен идентификационният 
номер на посредника по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС,

-  фактура по чл. 79, ал. 2, т. 1 от ППЗДДС, издадена 
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от посредника на придобиващия в тристранната 
операция, в която е посочен ДДС номерът на 
придобиващия в тристранната операция, издаден от 
държавата членка, където стоките пристигат,

-  VIES декларация за съответния данъчен период, 
в която е декларирана доставката във връзка с 
издадената фактура от посредника,

-  писмено потвърждение от придобиващия в 
тристранната операция, удостоверяващо, че стоките 
са получени. В последното се посочва дата и място на 
получаване, вид и количество на стоката, вид, марка 
и регистрационен номер на превозното средство, 
с което е извършен транспортът, име на лицето, 
предало стоките.

 Ако посредникът не се снабди с документите по чл. 9, 
ал. 2 от ППЗДДС до изтичането на данъчния период, следващ 
данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното 
придобиване е станал изискуем, мястото на изпълнение при 
тристранната операция е на територията на страната (България) 
и данъкът е изискуем от посредника. 

Когато по-късно посредникът се снабди с документите 
по чл. 9, ал. 2 от ППЗДДС, той коригира резултата от периода. 
Корекцията се извършва чрез анулиране на протокола.

5. Данъчна основа при тристранна операция
Данъчната основа при тристранната операция не крие 

никакви особености. Тя се определя по общия ред - чл. 26 
от ЗДДС. Данъчната основа на всяка една от доставките ще 
се формира съобразно законодателство, приложимо спрямо 
лицата, регистрирани в отделните държави членки. 
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6. Право на приспадане на данъчен кредит при 
тристранна операция

За да възникне и да се упражни правото на приспадане 
на данъчен кредит за придобиващия в тристранна операция, 
е необходимо да са изпълнени условията на чл. 69 и чл. 74 
от ЗДДС и да не са налице ограниченията по чл. 74 от ЗДДС. 
Както отбелязахме, данъкът при тристранната операция на 
основание чл. 82, ал. 3 от ЗДДС е изискуем от придобиващия. 
Придобиващият, който е регистрирано по ДДС лице в България, 
задължително издава протокол, с който начислява данъка. 
Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която 
данъкът е станал изискуем.

Придобиващият в тристранната операция може да упражни 
правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, 
през който е възникнало това право, или в един от следващите 
12-месечни данъчни периода. Правото на приспадане се 
упражнява, като придобиващият:

1.  включи размера на данъчния кредит при определяне на 
резултата за данъчния период в справка-декларацията 
по чл. 125 от ЗДДС за същия данъчен период;

2.  посочи документа по чл. 71, т. 2 от ЗДДС в дневника 
за покупките и дневника за продажбите по чл. 124 от 
ЗДДС. 

7. липса на тристранна операция
Не е налице тристранна операция, когато:
-  доставчикът на стоките (прехвърлителят) не е 

регистрирано лице по ДДС в държавата членка, от 
която стоките се изпращат или транспортират;

-  получателят на стоките не е регистрирано лице по 
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ДДС в държава членка, различна от държавата членка 
на доставчика;

-  посредникът не е регистриран по ДДС в държава 
членка, различна от държавите членки, където 
доставчикът и получателят са регистрирани по ДДС;

-  стоката не се транспортира директно от държавата 
членка, в която е регистриран по ДДС доставчикът 
(прехвърлителят) до държавата членка, в която е 
регистриран по ДДС получателят;

-  когато посредникът не придобива стоките под 
идентификационен номер в държава членка, различна 
от държавите членки по регистрация на доставчика и 
получателя;

-  когато посредникът не издаде фактура за доставката, в 
която посочи, че е посредник в тристранна операция 
и че данъкът се дължи от придобиващия

-  когато доставките не са възмездни.
Следва да се има предвид, че по-горе са изброени най-

важните случаи на липса на тристранна операция. Възможни 
са и други най-различни хипотези, на липса на вътреобщностна 
тристранна операция, но те не биха могли да се изброят 
изчерпателно.
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IX. сПЕциалЕн РЕД на ОблаГанЕ на 
ДОстаВкитЕ на стОки ВтОРа уПОтРЕба, 

ПРОизВЕДЕния на изкустВОтО, 
кОлЕкциОнЕРски ПРЕДмЕти и антики

Специалната схема за облагане на стоки втора употреба 
установява специален ред за облагане на доставки, извършвани 
от дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, 
колекционерски предмети и антики. ЗДДС предвижда  
задължително и изборно прилагане на специалния ред за 
облагане на стоките втора употреба, произведения на изкуството, 
колекционерски предмети и антики. Разпоредбите на глава 17 
от ЗДДС се прилагат за дилър при доставки на територията на 
страната или от територията на друга държава членка на стоки 
втора употреба от следните лица:

-  данъчно незадължени лица;
-  други данъчно задължени лица, регистрирани по 

ДДС, които извършват освободени доставки по чл. 
50, ал. 1 от ЗДДС60 или от регистрирани за целите 
на ДДС лица в друга държава членка, освободени от 
данък съгласно законодателството на съответната 
държава на аналогични основания;

-  данъчно задължени лица, нерегистрирани по ЗДДС, 
когато предмет на доставката са стоки, които са 
дълготрайни активи по смисъла на съответното 

60 „Освободена е доставката на стоки или услуги:
 1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на 

това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит 
по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или 
внос;

 2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице 
право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70“ от ЗДДС.
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счетоводно законодателство;
-  друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане 

на маржа. За стоките втора употреба дилърът може 
да упражни избор, като приложи или общия ред на 
облагане по закона, или специалния ред за облагане 
на маржа. 

Всеки дилър е длъжен в издадения от него данъчен документ 
да вписва „режим на облагане на маржа - стоки втора употреба“ 
или „режим на облагане на маржа - произведения на изкуството“ 
или „режим на облагане на маржа - предмети за колекции и 
антикварни предмети“.. Правото на избор се прилага за всяка 
отделна доставка само при доставките на стоки втора употреба. 
Това означава, че за една доставка дилърът може да избере 
специалния ред на облагане, а за друга - общия ред. По отношение 
на доставките на произведения на изкуството, предмети на 
колекции или антикварни предмети, които дилърът е внесъл 
или е придобил от авторите или наследниците, прилагането на 
специалния ред за облагане се прилага при изрично писмено 
уведомление на териториалната дирекция на НАП. 

Когато дилърът заяви пред НАП прилагане на специалния 
ред на данъчно облагане, той прилага този ред 24 месеца, 
считано от първия ден на месеца, следващ месеца на подаване на 
уведомлението. По отношение на произведения на изкуството, 
колекционерски предмети и антики дилърът не може за отделни 
доставки да избира общия ред, а за други - специалния ред. 
При направен избор на специалния ред на данъчно облагане 
дилърът може да прекрати регистрацията си чрез уведомление 
при изтичане на 24 месеца, считано от прилагане този режим. 
Прекратяването на регистрацията става отново с уведомление 
до НАП. Когато прилага общия ред в издадената фактура не се 
посочва, че се прилага специалния ред на облагане на маржа. Това 
правило не се прилага по отношение на упражнения право на 
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избор от дилъра, чрез уведомление на НАП относно произведения 
на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети, 
които са внесли и произведения на изкуството, доставени им от 
техните автори или от наследниците им. Нормата на чл. 151, ал. 
1 и 2 от ЗДДС се отнася само за упражнен избор по отношение 
на доставки на стоки втора употреба, за които не е необходимо 
изрично уведомление на НАП.

мястото на изпълнение на доставките за дилър, прилагащ 
специалния ред на данъчно облагане на маржа, е седалището или 
постоянният обект, от който той извършва доставките.

При специалния ред на облагане данъкът върху добавената 
стойност се начислява от дилъра с протокол, като обект на 
облагане е чистата добавена стойност - „маржът” (печалбата 
от търговската сделка), а не цялата стойност на доставката. 
Смисълът на това решение е да не се оскъпява доставката на 
стоки втора употреба чрез облагане с 20% от продажната цена на 
стоката, при условие, че при специалния ред на облагане дилърът 
няма право на данъчен кредит. Чистата добавена стойност или 
т.нар. „марж” представлява разликата между:

-  продажната цена, представляваща общата сума, която 
дилърът е получил или ще получи от клиента или 
третото лице за доставката, включително субсидиите 
и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, 
данъците и таксите, както и съпътстващите разходи 
за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, 
начислени от доставчика на получателя, но без 
предоставените търговски отстъпки;

и
-  сумата, която е платена или ще бъде платена за 

получените от лицата по чл. 143, ал. 1 и 3 от ЗДДС 
стоки, включително данъка по този закон, а когато 
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стоката е внесена - данъчната основа при внос, 
включително данъка по този закон.

Данъчната основа (маржът) не може да бъде отрицателна 
величина. 

Пример: Дилър е платил 10 000 евро (20 000 лева) за 
доставка (прехвърляне на собственост) върху мПС, което не е 
ново, от Германия, с включен ДДС, за който не е ползвал данъчен 
кредит. Продал е мПС в България за 25 000 лева. В този случай 
дължимият ДДС от дилъра ще се определи по следната формула:

ЦПро—ЦПок   

 Д = x ДС, където: 

 100 + ДС   

Д -  е дължимият за доставката данък;
ЦПро - общата сума, която дилърът е получил или ще 

получи от клиента или третото лице за доставката, 
включително субсидиите и финансиранията, пряко 
свързани с тази доставка, данъците и таксите, както 
и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, 
комисиони и застраховки, начислени от доставчика 
на получателя, но без предоставените търговски 
отстъпки;

ЦПок - сумата, която е платена или ще бъде платена за 
получените от лицата по чл. 143, ал. 1 и 3 от закона 
стоки, включително данъкът по този закон, а когато 
стоката е внесена - данъчната основа при внос, 
включително данъкът по закона;

ДС - ставката на данъка, приложима за доставките по глава 
17 от закона.
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Или дължимият ДДС от дилъра в горния пример ще е в 
размер на 41, 66 лева (25 000 – 20 000)/100+20). Дилърът има 
право на данъчен кредит само са внесените или придобити 
стоки и услуги, които използва за извършване на доставки по 
реда на стоки втора употреба, произведения на изкуството, 
колекционерки предмети и антики.

 Начисляването данъка върху маржа се извършва с 
протокол. Фактурите се описват в дневника за продажбите на 
дилъра. В края на всеки данъчен период дилърите начисляват 
данъка за извършваните от тях сделки с протокол. В случай, 
че дилърът прилага както специалния, така и общия ред на 
данъчното облагане, дилърът съставя отчет по чл. 120 от ЗДДС за 
извършените продажби по специалния ред. Облагаем оборот на 
дилъра, прилагащ специалния ред на данъчно облагане, е сборът 
от маржовете за текущия месец.

Дилърът няма право на приспадане на данъчен кредит 
за получените или внесени от него стоки втора употреба, за 
които прилага специалния ред на данъчното облагане, предвид 
специалния начин на начисляване на данъка при последваща 
доставка. 

 Когато прилага специалния ред на данъчно облагане по 
отношение на произведения на изкуството, предмети за колекции 
или антикварни предмети, които са внесли и произведения на 
изкуството, доставени им от техните автори или от наследниците 
им , дилърът има право на данъчен кредит, които се упражнява в 
данъчния период, през който данъкът за последващата доставка 
на стоките е станал изискуем61. При прилагане на общия ред на 
данъчно облагане дилърът прилага общите разпоредби на ЗДДС. 
Дилърът няма право на приспадане на данъчен кредит за получени 
или внесени от него стоки, за които прилага специалния ред на 
облагане на маржа.
61 Чл. 151, ал. 4 от ЗДДС в сила до 01.01.2012 г.
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 Считано от 01.01.2012 г., правилото на чл. 151, ал. 4 от 
ЗДДС се прилага само при доставка по общия ред на произведения 
на изкуството, колекционерски предмети и антики. С решение 
на ЕС в Люксембург от 03.03.2011 г. по дело С-203/10 съдът 
приема, че: „Член 320, параграф 1, първа алинея и параграф 2 от 
Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска 
вътрешна разпоредба, която предвижда да се отложи до момента 
на последващата доставка, към която е приложим общият 
режим за данъка върху добавената стойност, правото на данъчно 
задължения дилър да приспадне в съответствие с този режим 
данъка върху добавената стойност, платен при вноса на стоки, 
които не са произведения на изкуството или колекционерски 
или антикварни предмети.” мотивите на съда, са, че правилото за 
отлагане упражняване правото на данъчен кредит се прилага само 
за доставката на произведения на изкуството, колекционерски 
предмети или антикварни предмети, които данъчно задълженият 
дилър е внесъл лично, тъй като разпоредбата на чл. 320, пар. 1, 
ал. 2 от Директива 2006/112 дерогира правилото на чл. 167 
от същата директива  за незабавно признаване на правото на 
данъчен кредит. Следва да се отбележи, че режимът за прилагане 
на специалния ред за облагане на маржа е неприложим спрямо 
доставки на стоки, които самият дилър е внесъл от ЕС, тъй като в 
този случай се прилага само и единствено общият ред на данъчно 
облагане.62 На основание на това решение е и промяната на чл. 
151, ал. 4 от ЗДДС.

 Съобразно посоченото по-горе решение разпоредбите 
на една директива, която държавата членка не е транспонирала 
62  Член 314 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година 

относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се 
тълкува в смисъл, че режимът за облагане на маржа на печалбата не е приложим 
към доставките на стоки, като употребявани части за леки автомобили, които 
самият данъчно задължен дилър е внесъл в Европейския съюз, при което е бил 
приложим общият режим за данъка върху добавената стойност (решение на 
Съда в Люксембург по дело С 203/2010).
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или е транспонирала неточно, имат пряко непосредствено 
приложение63. Това означава, че при противоречие на ЗДДС 
с Директива 2006/112 частноправните субекти могат да се 
позоват на последната.64

 И на последно място, при дерегистрация дилърът дължи 
данък по общия ред, а по отношение на стоките, за които 
прилага специалния ред, ДДС се определя на базата на средния 
марж на дилъра, реализиран за последните 12 месеца преди 
регистрацията.

63  „Член 314 и член 320, параграф 1, първа алинея и параграф 2 от Директива 
2006/112 имат непосредствено действие, което позволява частноправен 
субект да се позовава на тях пред национална юрисдикция, за да не се приложи 
евентуално несъвместимата с тези разпоредби национална правна уредба.”

64  Решение от 17 юли 2008 г. по дело Flughafen Köln/Bonn, C 226/07, Сборник, 
стр. I 5999, точка 23, Решение от 12 февруари 2009 г. по дело Cobelfret, C 138/07, 
Сборник, стр. I 731, точка 58 и Решение от 14 октомври 2010 г. по дело Fuß, C 
243/09.
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X. ВътРЕОбщнОстна ДОстаВка на 
услуГи

1. Понятие за вътреобщностна доставка на 
услуги

Вътреобщностната доставка на услуги представлява:
- извършване на услуга от данъчно задължено лице, 

установено на територията на страната, към данъчно 
задължено или данъчно незадължено лице, установено 
на територията на държава членка,

- получаването на услуга от данъчно задължено 
или данъчно незадължено лице, установено на 
територията на страната, от данъчно задължено лице, 
установено на територията на държава членка.

2. Общ принцип за определяне мястото на 
изпълнение при доставка на услуги

Считано от 01.01.2010 г. по отношение мястото на 
доставка на услуги е изоставено основното правило, заложено в 
ЗДДС преди изменението, а именно, че място на изпълнение на 
доставката е там, където е установен доставчикът. 

С направените промени с ДВ, бр. 95 от 2009 г. са 
транспонирани разпоредби на Директива 2008/8 ЕО на Съвета 
от 12.02.2008 г. за изменение на Директива 2006/112 по 
отношение на мястото на доставка на услугите.

С изменението на чл. 21, ал. 1 и 2 от ЗДДС мястото на 
изпълнение при доставка на услуга се определя от статута 
на получателя - дали той е данъчно задължено или данъчно 
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незадължено лице. Когато услугите се предоставят на данъчно 
задължено лице, място на изпълнение на доставката на услуга е:

1.  мястото, където получателят е установил независимата 
си икономическа дейност,

2.  мястото на постоянния обект на получателя при 
условие, че услугите се предоставят на този обект,

3.  мястото на постоянния адрес или обичайното 
пребиваване на получателя, когато последният 
няма нито място на установяване на независима 
икономическа дейност, нито постоянен обект.65 

За данъчно задължени лица Директива 2008/8 ЕО счита и:
-  лицата, които извършват дейности или доставки, 

които не се считат за облагаеми,
-  данъчно незадължено юридическо лице, 

идентифицирано за целите на ДДС. Критерият за 
избор на мястото на изпълнение на доставката е избран 
с оглед правилото мястото на доставка на услугите да 
е, където се извършва фактическото потребление. В 
случай, че мястото на независимата икономическа 
дейност, мястото на постоянния обект съвпадат с 
постоянния адрес или обичайното пребиваване на 
получателя, не е налице усложнение при прилагане на 
нормата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС. Когато независимата 

65 Чл. 44 от Директива 2008/8 ЕО: „мястото на доставка на услуги на 
данъчно задължено лице, действащо като такова, е мястото, където това 
лице е установило стопанската си дейност. Ако обаче тези услуги се 
предоставят на постоянен обект на данъчно задълженото лице, който се 
намира на място, различно от мястото, където е установило стопанската 
си дейност, мястото на доставка на тези услуги е мястото, където 
се намира този постоянен обект. При отсъствие на такова място на 
установяване или на постоянен обект мястото на доставка на услугите е 
мястото на постоянния адрес или обичайното местоживеене на данъчно 
задълженото лице, което получава такива услуги.” 



ДДС И АКЦИЗИ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС

- 154 -

икономическа дейност е установена в една държава 
членка, постоянният обект - в друга държава членка, 
а постоянният адрес или обичайното пребиваване 
на получателя - в трета, са налице усложнения при 
избора на мястото на изпълнение на доставката.

Когато услугите се доставят на данъчно незадължено лице, е 
запазено старото правило, че място на изпълнение на доставката 
е мястото, където:

1. доставчикът е установил независимата си 
икономическа дейност,

2.  мястото на постоянния обект, когато тези услуги се 
предоставят от този обект, който се намира на място, 
различно от мястото, където доставчикът е установил 
своята независима икономическа дейност,

3.  мястото на постоянния адрес или обичайното 
пребиваване на доставчика, когато последният 
няма нито място на установяване на независима 
икономическа дейност, нито постоянен обект. 

Това правило се прилага и когато получателят на услугите 
- данъчно задължено лице, използва услугите изключително 
само за лични нужди или за лични нужди на работниците и 
служителите си.

Прави впечатление, че в Директива 2008/8 ЕО за място 
на доставката по смисъла на чл. 44 е посочено мястото, където 
данъчно задълженото лице е установило стопанската си дейност, 
докато в чл. 21, ал. 2 от ЗДДС е посочен за критерий мястото, 
където получателят е установил независимата си икономическа 
дейност. Налице е несъответствие между нормата на чл. 21, ал. 2 
от ЗДДС, изр. 1, и нормата на чл. 44 от Директива 2008/8 ЕО. По 
мое мнение в чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на установяване на 
„независимата икономическа дейност” следва да бъде заменено с 
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„място на стопанска дейност на получателя“66. 
В чл. 10, пар. 1 от Регламент 282/2011 е посочено, че 

място на установяване на стопанска дейност е мястото, в което 
се изпълняват функциите на централната администрация. 
Параграф 2 от същия член пояснява, че мястото на установяване 
на стопанската дейност е, където се вземат основните решения 
относно общото управление на стопанската дейност, мястото, 
където стопанската дейност е регистрирана, и мястото, където 
се провеждат срещите на ръководството. 

Предимство пред другите критерии за определяне на 
мястото на установяване на стопанска дейност има мястото на 
вземане на основните решения относно общото управление 
на дейността. Последният критерии е решаващ само когато не 
би могло по реда на пар. 2, чл. 10 от Регламент 282/2011 да се 
определи мястото на установяване на стопанската дейност. 
Следва да се отбележи, че наличието на пощенски адрес не 
представлява място на установяване на стопанска дейност. Но 
пощенският адрес наред с другите критерии, посочени в параграф 
2 от Регламент 282/2011, е допустим спомагателен критерий за 
определяне на мястото на установяване на стопанска дейност. 
66 В параграф 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) законодателят е регламентирал три 
хипотези, при които е налице място на стопанска дейност. място на стопанска 
дейност е:

 а. определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), 
посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично 
стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; 
търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; 
завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен 
обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; 
извор или друг обект на извличане на природни ресурси.

 б. извършване на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват 
договори от името на чуждестранни лица (комисионерите). В тази хипотеза не 
попадат търговският пълномощник, търговският представител и търговският 
посредник. 

 В. трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, 
дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено 
място.
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В чл. 11, параграф 1 от Регламент 282/2011 се съдържа 
и дефиниция на „постоянен обект”. Последният представлява 
обект, различен от мястото на установяване на стопанска дейност 
по член 10 от регламент 282/2011, който се характеризира с 
достатъчно равнище на постоянство и има подходяща структура 
от гледна точка на човешките и техническите ресурси, за да може 
да получава и ползва услугите, доставени за собствените нужди 
на този обект. Наличието само на идентификационен номер по 
ДДС не означава, че лицето има постоянен обект. 

В раздел 4 от Регламент 282/2011 се съдържат 3 подраздела 
за идентифициране от страна на доставчика на услугата: 
на статута на получателя, на качеството на получателя и на 
местоположението на получателя. Определянето на статута, 
качеството и местоположението на получателя на услуги се 
извършва към датата на възникване на данъчното събитие, като 
последващите промени не засягат мястото на доставката, освен 
ако се дължат на злоупотреби.

Статутът на получателя е дали той е данъчно задължено 
или данъчно незадължено лице, установено в Европейския съюз 
или извън Общността. Чл. 18, пар. 1 от Регламент 282/2011 се 
прилага по отношение на определяне на статута на получатели, 
установени в Европейския съюз. Същият член презюмира, че 
получателят е данъчно задължено лице, установено в Общността, 
когато:

а) получателят е съобщил на доставчика си идентификационния 
си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение 
за валидността на този идентификационен номер и за 
свързаното с него име и адрес в съответствие с член 31 
от Регламент (ЕО) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 
2010 г. относно административното сътрудничество 
и борбата с измамите в областта на данъка върху 
добавената стойност; 
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б)  получателят все още не е получил идентификационен 
номер по ДДС, но информира доставчика, че е подал 
заявление за такъв, и доставчикът се сдобива с каквото 
и да е друго доказателство за това, че получателят е 
данъчно задължено лице или данъчно незадължено 
юридическо лице67, което е задължено да се регистрира 
за целите на ДДС, и извърши проверка в разумна степен 
на точността на информацията, предоставена му от 
получателя, с помощта на обичайните търговски мерки 
за сигурност, като мерките, свързани с проверките на 
самоличността и на плащанията.

в)  не е налице информация, че получателят е данъчно 
задължено лице и  че последният не е съобщил на 
доставчика идентификационния си номер по ДДС. 

Чл. 18, пар. 3 от Регламент 282/2011 се прилага по 
отношение на определяне на статута на получатели, неустановени 
в Европейския съюз. Същият член презюмира, че получателят е 
данъчно задължено лице, установено извън Общността, когато:

а)  доставчикът получи от получателя удостоверение, 
издадено от компетентния данъчен орган на 
получателя, в потвърждение на факта, че получателят 
извършва стопанска дейност с цел да му се предостави 
възможност да получи възстановяване на ДДС 
по силата на Директива 86/560/ЕИО на Съвета 
от 17 ноември 1986 г. относно хармонизиране 
на законодателствата на държавите членки в 
областта на данъците върху оборота — правила за 
възстановяване на данъка върху добавената стойност 
на данъчно задължени лица, които не са установени 
на територията на Общността; 

67 Тези лица са дънъчно задължени, когато се регистрират за вътреобщностно 
придобиване или когато се регистрират по общия ред (доброволна регистрация).
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б)  когато получателят не разполага с това удостоверение, 
ако доставчикът разполага с идентификационния 
номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата 
функция, предоставен на получателя от страната 
по установяване и използван за идентифициране 
на данъчно задължени лица или с всяко друго 
доказателство за това, че получателят е данъчно 
задължено лице и ако доставчикът извърши проверка 
в разумна степен на точността на информацията, 
предоставена му от получателя, с помощта на 
обичайните търговски мерки за сигурност, като 
мерките, свързани с проверките на самоличността и 
на плащанията. 

Всички лица, за които не са налице обстоятелства по чл. 18, 
пар. 1 и 3 от Регламент 282/2011, се считат със статут данъчно 
незадължени лица.

Качеството на получателя представлява идентификация 
относно услугите, които получава, и дали тези услуги са за лично 
ползване или за стопанска дейност. Когато услугите, предоставяни 
на получателя, който има статут на данъчно задължено лице, са 
за лично ползване, същите се считат за предоставени на данъчно 
незадължено лице. 

В случай, че получателят предостави идентификационния 
си номер по ДДС, доставчикът, ако няма информация за 
противното, може да счита предоставените услуги за стопанската 
дейност на получателя. Ако предоставената услуга се използва 
както за лични нужди, така и за стопанска дейност, получателят 
се счита за данъчно задължено лице и услугата се облага в мястото 
на установяване на стопанската му дейност.

местоположението на получателя представлява мястото, 
в което получава услугите, предоставени му от доставчика. Това 
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място не е фактическото място на получаване на услугите, а 
мястото на установяване на стопанска дейност или постоянния 
обект за данъчно задължени или данъчно незадължени 
юридически лица, а за физически лица - постоянният им адрес68 
или обичайното им местопребиваване. 

Съобразно чл. 20 от Регламент 282/2011, „когато дадена 
доставка на услуги, извършена в полза на данъчно задължено 
лице или данъчно незадължено юридическо лице, считано 
за данъчно задължено лице, попада в обхвата на член 44 от 
Директива 2006/112/ЕО, и когато това данъчно задължено лице 
е установено в една-единствена държава или при отсъствие на 
място на установяване на стопанска дейност или на постоянен 
обект постоянният му адрес и обичайното му местоживеене69 

се намират в една-единствена държава, доставката на услуги се 
облага в тази държава”. 

Доставчикът установява местоположението на получателя 
въз основа на получената от него информация, като проверява 
последната с помощта на обичайните търговски мерки - 
проверка на самоличността и плащанията. Предоставянето 
на идентификационния номер по ДДС е достатъчно за 
индивидуализиране на местоположението на получателя при 
условие, че мястото на установяване на стопанската дейност и 
постоянният обект са в една държава членка.
68 „Постоянният адрес“ на физическо лице, независимо дали е данъчно задължено 

лице, или не, е адресът, вписан в регистъра на населението или друг подобен 
регистър, изпълняващ същата функция, или адресът, посочен от въпросното 
лице на съответните данъчни органи, освен ако съществуват доказателства, 
съгласно които този адрес не отговаря на действителността (чл. 12 от Регламент 
282/2011).

69 „Обичайното местоживеене“ на физическо лице, независимо от това, дали то е 
данъчно задължено лице, или не, посочено в Директива 2006/112/ЕО, е мястото, 
където физическото лице обичайно живее поради лични и професионални 
връзки. Когато държавите на професионалните връзки и на личните връзки 
са различни или когато не съществуват професионални връзки, мястото на 
обичайното местоживеене се определя от личните връзки, които показват тясна 
връзка между лицето и мястото, където то живее (чл. 13 от Регламент 282/2011).
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Когато получателят по доставката на услуга - данъчно 
задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, 
приравнено на данъчно задължено лице, е установен в няколко 
държави членки, данъчното облагане се извършва в държавата 
членка, в която той е установил мястото на стопанската си 
дейност. Това правило се прилага във всеки един от изброените 
случаи:

- когато услугата не е предназначена за постоянен 
обект на получателя, в който същата се използва;

- когато получателят няма установено място на 
стопанска дейност;

- когато естеството и предназначението на услугата не 
дават възможност да се определи постоянният обект 
на получателя;

- когато договорът, сключен между доставчика 
и получателя, съдържа една или повече услуги, 
предназначени за използване по неустановим и 
количествено неизмерим начин. 

Липсата на която и да е било от изброените предпоставки 
за данъчно облагане в мястото на установяване на стопанска 
дейност, измества това място в постоянния обект на получателя. 
Естеството и предназначението на услугата определят дали 
мястото на получателя е там, където е установена стопанската му 
дейност или постоянният му обект. 

При наличие на няколко постоянни обекти освен критерия 
естество и предназначение на услугата доставчикът анализира 
кой е платецът на услугата (кой измежду няколкото постоянни 
обекти, разположени в различни държави членки), както и дали 
от договора и идентификационния номер е посочен конкретният 
постоянен обект. В случай, че получателят няма нито място на 
установяване на стопанска дейност, нито постоянен обект, 
местоположението му се определя по постоянен адрес или 
обичайно местоживеене. 
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Възможни са най-различни варианти и усложнения, които 
ще затруднят доставчика да определи местоположението на 
получателя. Неправилното определяне на местоположението на 
получателя от доставчика може да доведе до данъчно облагане на 
последния с ДДС в две отделни държави членки. Разпоредбата на 
чл. 22, т. 2 от Регламент 282/2011 предвижда, че определянето 
на постоянния обект на получателя от доставчика не засяга 
задълженията му. 

Съгласно чл. 192а от Директива 2006/112, данъчно 
задължено лице, което няма постоянен обект на територията на 
държавата членка, където е дължим данъкът, се счита за данъчно 
задължено лице, което не е установено в рамките на държавата 
членка, когато са изпълнени следните условия:

а)  извършва облагаема доставка на стоки или услуги на 
територията на тази държава членка;

б)  обектът, който доставчикът има на територията на 
тази държава членка, не взема участие в тази доставка. 

Доставчикът на стоки или услуги има постоянен обект на 
територията на държава членка, в която се дължи ДДС, когато 
последният е с постоянен характер и човешките и техническите 
му ресурси позволяват да се извършва облагаеми доставки на 
стоки и услуги.

Член 53, пар. 2 от Регламент 282/2011 изисква за 
прилагането на чл. 192а от Директива 2006/112 не само липсата 
на постоянен обект, но при наличие на последния човешките 
и техническите ресурси да не се използват за извършване 
на облагаеми доставки на стоки и услуги. Липсва постоянен 
обект, когато средствата се използват само за целите на 
административно обслужване, като счетоводство, фактуриране 
и събиране на вземания. В случай, че получателят на стоката или 
услугата предостави идентификационен номер по ДДС на своя 
постоянен обект, счита се, че последният участва в доставката на 
стоки и услуги.
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Съобразно чл. 3 от Регламент 282/2011 не подлежат на 
облагане доставките на услуги, за които доставчикът докаже, 
че мястото на доставка, определено в съответствие с глава V, 
раздел 4, подраздели 3 и 4 от същия регламент, се намира извън 
Общността. Услугите, за които се отнася това правило, са:

а)  услугата, посочена в член 56, параграф 270, първа 
алинея от Директива 2006/112/ЕО, считано от 
01.01.2012 г.; 

б)  услугите, изброени в член 5871 от Директива 
70 Това са услугите по краткосрочен наем на превозни средства. Разпоредбата на 

чл. 56, пар. 2 от Директива 2006/112, изменена с Директива 2008/8 на Съвета, 
ще се прилага от 01.01.2013 г. До посочената година мястото на изпълнение при 
краткосрочно отдаване под наем на превозни средства ще е мястото, в което 
същите се предоставят на получателя (чл. 23 от ЗДДС).

71 Това са услугите, предоставени по електронен път на данъчно незадължени лица 
и посочени в приложение № 2 на Директива 2006/112. Разпоредбата на чл. 58 от 
Директива 2006/112, изменена с Директива 2008/8 на Съвета от 12.02.2008 г. е в 
сила от 01.01.2015 г. Дотогава предоставянето на електронни услуги на данъчно 
незадължени лица или ще се облага в лицето на доставчика или изобщо няма 
да се облага. В случай, че чуждестранното лице, неустановено на територията 
на Европейския съюз, упражни правото си на специална регистрация по глава 
Осемнадесета от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката на услуги ще е в 
държавата членка, в която е установен получателят - данъчно незадължено лице.  
мястото на изпълнение на електронни услуги винаги ще е на територията на 
Република България, независимо дали получателят е данъчно незадължено лице, при 
условие, че доставчикът е данъчно задължено лице, установено извън ЕС, получателят 
е установен на територията на страната и по отношение на незадължените лица 
- услугата се използва на територията на страната (чл 21, ал. 6 и ал. 7 от ЗДДС). 
Съобразно чл. 7, пар. 1 от  Регламент 282/2011 електронни услуги са услугите, които 
се предоставят чрез интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят 
по принцип автоматизирано - предвид естеството им, при минимална намеса на 
човешки фактор - и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на 
информационни технологии. В пар. 2 на чл. 7 от Регламент 282/2011 са посочени 
отделните видове електронни услуги, а в пар. 3 от същия член са посочени услугите, 
които, макар извършвани по електронен път, не са такива. В регламента не са 
посочени изчерпателно отделните видове електронни услуги, т.е. електронна услуга 
ще е всяка услуга, отговаряща на чл. 7, пар. 1 от Регламент 282/2011 и не попадаща 
в пар. 3 на същия член. Електронни услуги са: доставката на дигитални продукти, 
включително софтуер и промени или актуализиране на софтуер; услуги, които 
осигуряват или подпомагат присъствие за стопански или лични цели в електронна 
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2006/112/ЕО, считано от 01.01.2015 г.; 
в)  услугите, изброени в член 5972 от Директива 

2006/112/ЕО. 
По отношение на услугите по чл. 59 и чл. 56, пар. 2 от 

Директива 2006/112 държавите членки до 01.01.2015 г. могат 
да разглеждат мястото на доставка на услугите в място, където 
е фактическото ползване или притежание на услугата, при 
условие, че то е извън общността. Това означава, че независимо 
че получателят е данъчно незадължено лице, установено в 
Общността, мястото на доставка ще е извън Общността. 

Чл. 3 от Регламент 282/2011 установява, че при доставка 
на услуги към данъчно незадължени лица, установени извън 
Общността с оглед предотвратяване на двойното данъчно 
облагане, държавите членки могат да приемат за място на 

мрежа, като интернет пространство или интернет страница; услуги, които се 
генерират автоматично от компютър чрез интернет или електронна мрежа в 
отговор на специфично подаване на данни от получателя; възмездно прехвърляне 
на правото на предлагане за продажба на стоки или услуги на интернет страница, 
функционираща като пазар онлайн, на който потенциалните купувачи правят 
офертите си посредством автоматизирана процедура и на който страните се 
уведомяват за продажбата с електронно съобщение, генерирано автоматично 
от компютър; информационни пакети за интернет обслужване (ПИО), в които 
телекомуникационният компонент е съпътстваща и подчинена част (например 
пакети, които включват не само интернет достъп, а и други елементи, като страници, 
даващи достъп до новини, информация за времето или за пътувания; игри; 
поддържане на интернет пространство; достъп до онлайн бази данни и прочее); 
услугите, изброени в приложение I. Не са електронни услуги: услуги за радио- и 
телевизионно излъчване; телекомуникационни услуги; стоки, за които заявката 
и нейната обработка се извършват по електронен път; компактдискове, дискети и 
подобни материални носители, печатни материали, като книги, бюлетини, вестници 
или списания; дискове и аудиокасети; видеокасети и дигитални видеодискове; 
консултантски услуги, като юридически услуги и услуги на финансови консултанти, 
предоставяни на получателите по електронна поща; услуги по обучение, при които 
съдържанието на курса се преподава от учител чрез интернет или електронна мрежа 
(а именно чрез дистанционна връзка) и други.

72  Това са услугите по чл. 21, ал. 5 от ЗДДС - предоставяне на права върху авторското 
право, патенти, лицензи, рекламни услуги, услуги от консултанти, инженери, 
адвокати, счетоводители, банковите, финансовите и застрахователните сделки и 
други.
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доставката мястото на фактическото ползване или притежание 
на услугата.

3. Данъчно събитие при вътреобщностна 
доставка на услуги

 Данъчното събитие при вътреобщностната доставка на 
услуги в случай, че доставчикът е регистрирано по ДДС лице на 
територията на страната (България) и доставката е облагаема, 
независимо дали тя е с място на изпълнение на територията 
на страната или извън нея, възниква по общия ред, предвиден 
в чл. 25 от ЗДДС. Когато доставката на услуга е с място на 
изпълнение на територията на страната и получателят е данъчно 
незадължено лице, ДДС се начислява от доставчика в издадената 
от него фактура и се заплаща от получателя. Когато получателят 
е данъчно задължено лице, доставката на услуга с място на 
изпълнение в страната се облага с ДДС от получателя при т.нар 
принцип на самоначисляване73.

В случай, че мястото на изпълнение на доставката на 
услуга е в държава членка, различна от Република България, и 
получателят е данъчно задължено лице, доставчикът не дължи 
ДДС, а данъкът се начислява от получателя и е за негова сметка, 
т.е. налице е обърнато данъчно задължение.

4. изискуемост на данъка при вътреобщностна 
доставка на услуги

При осъществена доставка на услуга с място на изпълнение 
на територията на страната се прилагат общите правила за 
изискуемост на данъка. При получаване на услуга с място на 
изпълнение на територията на страната, извършена от данъчно 
задължено лице, неустановено на територията на страната, 
73 Чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.
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ДДС е изискуем от получателя в хипотезата на обърнато 
данъчно задължение. Условията за самоначисляване на данъка от 
получателя са следните:

- доставчикът е данъчно задължено лице, неустановено 
на територията на страната,

- мястото на изпълнение на доставката е на територията 
на страната,

- получателят е данъчно задължено лице, установено на 
територията на страната74. 

Данъкът се начислява от получателя с издаване на протокол 
в срок, не по-късно от 15 дни от датата, на която същият е 
изискуем. Данъкът е изискуем от получателя на по-ранната 
от двете дати - авансово плащане към доставчика (за частта на 
извършеното плащане) или при завършване на услугата (за 
цялата данъчна основа на доставката). 

5. Регистрация по ДДс за вътреобщностна 
доставка на услуги

Всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, 
което получава услуги с място на изпълнение на територията 
на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем 
от получателя по чл. 82, ал. 2, подлежи на регистрация по 
чл. 97а от ЗДДС. На регистрация по ЗДДС подлежи и всяко 
данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на 
територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 
с място на изпълнение на територията на друга държава членка. 
Регистрацията се извършва не по-късно от 7 дни преди датата, 
на която данъкът става изискуем от получателя. Регистрирано 
по чл. 96 от ЗДДС лице няма задължение за регистрация по 
чл. 97а от ЗДДС. Особеност при регистрацията по чл. 97а от 

74 Виж чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.
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закона е, че ако данъчно задълженото лице се регистрира за 
получените доставки, то автоматично се счита за регистрирано 
и за извършени в бъдеще време доставки, както и обратното. Тук 
е важно да се отбележи, че нерегистрирано по общия ред или за 
ВОП лице, което притежава регистрация по чл. 97а от ЗДДС, не 
извършва ВОП само когато не е предоставило на доставчика си 
този идентификационен номер.
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ХI. ОблаГанЕ на туРистичЕската 
услуГа

Директива 2006/112 е въвела в дял ХІІ, глава ІІІ специална 
схема за данъчно облагане на туроператорите, които работят 
с клиенти от свое собствено име и при предоставянето на 
туристически услуги използват доставки на стоки или услуги, 
предоставяни от други данъчно задължени лица. Специалната 
схема за данъчно облагане на туроператорите се прилага, когато:

- е налице обща туристическа услуга;
- и не е налице доставка от туроператор на друг 

туроператор и/или доставка от страна на 
туристически агент, когато последният действа от 
чуждо име и за чужда сметка75;

- услугата е предоставена на пътуващо лице76.
Обща туристическа услуга са стоките и услугите, 

предоставяни във връзка с пътуването от туроператор77 на 
пътуващо лице, от който последният се е възползвал пряко 
(член 136, ал. 1 от ЗДДС). В ал. 2 на чл. 136 от ЗДДС е пояснено, 
75  „Туристически агент“ е лице, регистрирано по реда на Закона за туризма 

за извършване на туристическа агентска дейност. Последната представлява 
посредничество при продажби на организирани пътувания, пасажерски 
авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски 
и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с 
туристическото пътуване (§ 1, т. 10 от Закона за туризма, във връзка с § 1, т. 37 
от ЗДДС).

76 Пътуващо лице е всяко лице, получател на обща туристическа услуга, която не е 
придобита с цел последваща продажба. При условие, че услугата е предоставена 
на данъчно задължено лице, приложение на специалната схема има само когато 
последното представи декларация, че туристическата услуга не е за препродажба

77 „Туроператор“ е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване 
на туроператорска дейност. Последната представлява организирането на 
групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на 
пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен 
потребител (§ 1, т. 7 и 8 от Закона за туризма, във връзка с § 1, т. 37 от ЗДДС).
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че стоките и услугите, от които се е възползвало пътуващото 
лице, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно 
задължени лица и ги е предоставил без изменение. 

мястото на изпълнение на общата туристическа услуга е 
мястото на установяване на стопанска дейност на туроператора 
или неговия постоянен обект. Данъкът добавена стойност за 
общата туристическа услуга става изискуем на датата, на която 
пътуващото лице се възползва за първи път от услугата. На същата 
дата възниква и данъчното събитие за общата туристическа 
услуга. 

Данъчната основа на общата туристическа услуга 
представлява маржът, намален с размера на дължимия данък, 
между:

1.  общата сума, която туроператорът е получил или 
ще получи от пътуващото лице или от третото 
лице за доставката, включително субсидиите и 
финансиранията, пряко свързани с тази доставка, 
данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, 
като комисиони и застраховки, начислени от 
доставчика на получателя, но без предоставените 
търговски отстъпки;

2.  сумата, която е платена или ще бъде платена за 
получените от туроператора от други данъчно 
задължени лица доставки на стоки и услуги, от които 
пътуващото лице се възползва пряко, включително 
данъка по този закон.

маръжът се облага с 20% данък при общата туристическа 
услуга и не може да е отрицателна величина. Доставката на общата 
туристическа услуга се облага с нулева ставка, ако стоките и 
услугите, от които пътуващото лице се е възползвало, са с място 
на изпълнение на територията на трети страни и територии.

Когато само част от доставките на стоки са с място на 
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изпълнение на териториите на трети страни, с нулева ставка се 
облага съответстващата част от доставката на обща туристическа 
услуга. Тъй като за общата туристическа услуга данъчното 
облагане се извършва върху маржа (печалбата на туроператора), 
последният няма право на приспадане на данъчен кредит за 
получените стоки и услуги от други данъчно задължени лица, 
от които пътуващото лице се е възползвало пряко. Данъкът 
за доставката при общата туристическа услуга, извън случая 
на място на изпълнение на териториите на трети страни, се 
определя по следната формула:

Д = [(ОС - ПокОб) / (100 + ДС)] x ДС , където:
ОС е общата сума, която туроператорът е получил или ще 

получи от клиента или третото лице за доставката, включително 
субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази 
доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, 
като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на 
получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ПокОб - общата сума на данъчните основи и данъка 
за получените от туроператора от други данъчно задължени 
лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се 
възползва пряко;

ДС - данъчната ставка в размер 20 на сто.
Когато се прилага чл. 140 от ЗДДС, ДДС се определя по 

следната формула:
Д = [(ОС - ПокОб) / (100 + ДС)] x ДС x (1 - К), където:
ОС е общата сума, която туроператорът е получил или ще 

получи от клиента или третото лице за доставката, включително 
субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази 
доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, 
като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на 
получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
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ПокОб - общата сума на данъчните основи и данъка 
за получените от туроператора от други данъчно задължени 
лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се 
възползва пряко; 

ДС - данъчната ставка в размер 20 на сто;
К - коефициент, закръглен до втория знак след десетичната 

запетая и определен по следната формула:
K = Пок / ПокОб , където:
Пок е общата сума на данъчните основи и данъка за 

получените от туроператора от други данъчно задължени 
лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се 
възползва пряко и които са с място на изпълнение на територията 
на трети страни и територии.

Документирането на общата туристическа услуга се 
извършва чрез издаване на фактура за общата туристическа 
услуга, в която не се посочва ДДС. Във фактурата се вписва 
„режим на облагане на маржа - туристически услуги.“ Фактурите 
се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, в който 
са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9 
- 25 на приложение № 10. При възникване на данъчно събитие 
за доставката на обща туристическа услуга туроператорът 
начислява данъка за извършената от него доставка на обща 
туристическа услуга, като съставя протокол най-късно до 15 дни 
от възникване на данъчното събитие.

Не на последно място следва да се отбележи, че данъчната 
ставка за настаняване, предоставено в хотел или друго подобно 
заведение, включително ваканционно настаняване и отдаване 
под наем на площадки за къмпинги и каравани, се облага с 9% 
данък. От тази намалена данъчна ставка се възползват не само 
туроператорите и туристическите агенти, които прилагат 
специалната схема за данъчно облагане, но всички лица, 
потребители на тази услуга.
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ХІI. сПЕциалЕн РЕжим за касОВа 
ОтчЕтнОст ПО зДДс

 С Държавен вестник бр. 101 от 22.11.2013, в сила от 
01.01.2014  е  въведен специален режим за касова отчетност на 
ДДС. Създадена е нова глава седемнадесета „а“ в закона. Режимът 
е предвиден в директива 2010/45 на Съвета от 13.07.2010 за 
изменение на директива 2006/112/ЕО относно общата система 
на ДДС по отношение на правилата за фактуриране. С цел 
подпомагане на малки и средни предприятия, които срещат 
затруднения при плащането с ДДС, държавите членки имат 
правото да въведат незадължителен режим за касова отчетност.

Режимът за касова отчетност на ДДС е доброволен, което 
означава, че данъчно задължените лица, регистрирани по ДДС 
имат правото на избор при неговото прилагане. При избор на 
специалния режим се изисква изрично разрешение от НАП, 
което се издава от компетентната териториална дирекция. Този 
режим цели подпомагане на данъчно задължените лица, чрез 
отлагане плащането на дължимия ДДС към държавния бюджет до 
настъпване на изискуемостта на данъка. Изискуемостта на ДДС 
се отлага до момента на получаване на плащането по конкретна 
облагаема доставка със стока или услуга на или след датата на 
възникване на данъчното събитие. В тази връзка специалния 
режим за касова отчетност, представлява изключение от общия 
ред за възникване на данъчното събитие и изскуемост на данъка 
по чл. 25 от ЗДДС. Този режим намира приложение само при 
цялостно или частично плащане по конкретната облагаема 
доставка само по банков път.
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1.Общи положения за прилагане на специалния 
режим за касова отчетност

Специалният режим за отчитане на касова отчетност 
се прилага само и единствено от регистрирани по ДДС лица 
на основание: задължителна регистрация по ДДС /чл.96 от 
закона/, доброволна регистрация по ДДС /чл.100 от закона/ 
и регистрация при доставка на стоки с монтаж и инсталиране 
/чл.97/. Специалният режим не се прилага от регистрирани 
лица по ДДС само за дистанционна продажба на стоки78, 
вътреобщностно придобиване79 и за услуги, при които данъка е 
изискуем от получателя80. За да възникне право на регистрация 
по специалния режим чл. 151а, ал. 1 от ЗДДС, кумулативно 
предвижда следните условия:

1.  регистрираното по ДДС лице има облагаем оборот 
не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, 
реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 
последователни месеца преди текущия месец;

2.  регистрираното по ДДС лице нямат влязъл в сила 
ревизионен акт по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и/или за отговорност по реда на чл. 
177 от ЗДДС;

3. регистрираното лице няма изискуеми и неизплатени 
данъчни задължения и задължения за осигурителни 
вноски по влезли в сила актове, а при наличие на 
такива задължения са предоставили обезпечение 
или им е издадено разрешение за отсрочване или 
разсрочване.

Дори данъчно задълженото лице, регистрирано по ДДС 
да има влязъл в сила ревизионен акт по чл. 122 от ДОПК или 
78  чл. 98 от ЗДДС
79  чл. 99 от ЗДДС
80 чл. 97a от ЗДДС
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акт по чл. 177 от същия кодекс, които е платило, доброволната 
регистрация по специалния режим за касова отчетност е 
недопустим. Режимът на касова отчетност се прилага по 
отношение на всички облагаеми доставки със стоки и услуги, 
с изключение на доставките посочени в чл. 151а, ал. 2, изр.2 от 
ЗДДС. Това са следните случаи:

1.  внос на стоки;
2.  вътреобщностни придобивания на стоки;
3.  вътреобщностни доставки на стоки и доставки по 

глава трета от закона, облагаеми с нулева ставка;;
4.  доставки към нерегистрирани по този закон лица;
5.  освободени доставки;
6.  доставки с място на изпълнение извън територията 

на страната;
7.  доставки на услуги с място на изпълнение на 

територията на страната, за които данъкът е изискуем 
от получателя по доставката;

8.  доставки по договор за лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 
ЗДДС;

9.  доставки, по отношение на които се прилага част 
осма, с изключение на тази глава;

10.  доставки на стоки и услуги, при които 
възнаграждението не се изплаща по банков път, 
включително чрез кредитен превод, директен 
дебит или наличен паричен превод, извършен чрез 
доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона 
за платежните услуги и платежните системи, или 
чрез пощенски паричен превод, извършен чрез 
лицензиран пощенски оператор за извършване на 
пощенски парични преводи по смисъла на Закона за 
пощенските услуги;
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11.   доставки между свързани лица
12.  облагаеми доставки, за които преди или на датата 

на възникване на данъчното събитие е извършено 
цялостно плащане по доставката, включително 
данъка по този закон81.

2. Регистрация по специалния режима за 
отчитане на касова отчетност

Регистрацията се извършва въз основа на заявление по чл. 
101 от ЗДДС. Компетентната териториална дирекция на НАП 
отказва издаване на разрешение за прилагане на специалния 
режим при липса на предпоставките по чл. 151а, ал. 1 от ЗДДС, 
а в случаите по чл. 176 от същия закон по преценка. Лицата 
прилагащи специалния режим за отчитане на касова отчетност 
по ДДС се вписват в специален регистър, които е част от 
регистъра по чл. 80, ал.1 от ДОПК. Вписването в регистъра се 
извършва от датата на издаване на разрешението за прилагане на 
режима. В срок от 7 дни от подаване на заявлението органът по 
приходите извършва проверка на основанието за регистрация. 
В 7 дневен срок от изтичане на срока за проверка органът по 
приходите издава акт за регистрация или мотивирано отказва 
да извърши регистрация82. Лицето получило разрешение за 
прилагане на специалния ред за отчитане на касова отчетност 
прилага режима от 1-во число на месеца следващ месеца на 
получаване на разрешението.

81 Специалния режим за касова отчетност намира приложение и при извършено 
частичното плащане на цената по доставката на датата на възникване на 
данъчното събитие, съобразно разпоредбата на чл. 151в, ал. 4 от ЗДДС. 
Специалният режим не се прилага само при цялостно плащане на цената на 
датата на възникване на данъчното събитие.

82 чл. 151а, ал. 5 от ЗДДС.
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3.Прекратяване на специалния режим за 
отчитане на касова отчетност

Прекратяването на специалния режим за отчитане на 
касова отчетност се извършва по иинциатива на регистрираното 
лице или по инициатива на органа по приходите. Регистрираното 
лице може доброволно да прекрати регистрацията по 
специалния режим след изтичане на 12 месеца, смятано от 
месеца на прекратяване на регистрацията83. Регистрираното 
лице е длъжно да прекрати регистрацията си по ДДС, когато 
възникне, което и да е било от условията за доброволната 
регистрация по чл. 151а, ал.1 от ЗДДС. Прекратяването по 
инициатива на лицето се извършва чрез подаване на искане до 
компетентната териториална дирекция на НАП. Когато лицето 
е длъжно да прекрати регистрацията по специалния режим 
искането се подава в 7 дневен срок от настъпване на съответното 
обстоятелство по чл. 151а, ал. 1 от ЗДДС. Прекратяването на 
регистрацията се извършва въз основа на акт за дерегистрация, 
считано от деня, следващ деня на връчване на акта.

Органът по приходите е длъжен да прекрати регистрацията 
по специалния режим, когато е налице която и да е било от 
предпоставките по чл. 151б, ал. 7 от ЗДДС, а в хипотезата на 
чл. 176 от същия закон по своя преценка. Прекратяването на 
регистрацията по чл. 151б, ал. 7 от ЗДДС се извършва, когато:

- лицето не е подало искане за прекратяване на 
регистрация, при наличие на предпоставките по чл. 
151а, ал. 1 от закона;

- лицето е приспаднало правото на данъчен кредит, 
преди извършване на цялостното или частичното 
плащане по доставката, при условие, че доставчикът 
не е регистран по спациалния режим на касова 
отчетност;

83 чл. 151б, ал. 2 от ЗДДС.
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- лицето не е издало или отразило издадения протокол 
по чл. 151в, ал. 8 от ЗДДС за дължим данък върху 
добавената стойност при получено плащане за 
извършена от него доставка на стоки или услуги в 
отчетния регистър по чл. 124, ал. 1, т. 2 и в справка-
декларацията по чл. 125 от ЗДДС за периода, през 
който данъкът е станал изискуем.

При прекратяване прилагането на специалния режим 
данък, за който изискуемостта не е настъпила, ДДС става 
изискуем на датата на връчване на акта за прекратяване на 
прилагането на режима. За регистрираното лице възниква 
задължение да включи данъка при определяне на резултата 
за данъчния период, в който е прекратено прилагането на 
специалния режим, включително в справка-декларацията по чл. 
125. В този случай, когато доставичкът е бил регистрирано по 
ДДС лице, всички издадени от него фактури стават изискуеми 
на датата на връчване на акта за прекратяване на режима. За 
получателя, в случай, че не е регистрирано по специалния режим 
по ДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, 
когато данъкът е изискуем84, при прекратяване на регистрацията 
по специалния режим за касова отчетност. Когато получателят е 
регистрирано лице, а доставчикът не е правото на данъчен кредит 
възниква към момента на връчване на акта за прекратяване на 
режима за отчитане на касова отчетност.

4. Данъчно събитие, изискуемост на данъка, 
право на данъчен кредит

Данъчното събитие при прилагане на специалния режим 
за касова отчетност възниква по общия ред- чл. 25 от ЗДДС. 
В общия случай, данъчното събитие възниква на датата, на 
която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата 
е извършена. Извършеното цялостно или частично плащане на 
84  чл. 151г, ал. 7 от ЗДДС
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цената по конкретна доставка не представлява данъчно събитие85, 
а води само до изискуемост на данъка. За разлика от общия режим, 
при който ДДС е изискуем на датата на възникване на данъчното 
събитие или при извършено цялостно, или частично плащане, 
преди тази дата, то при специалния режим ДДС е изискуем 
само на датата на плащането. Тази дата е на или след датата на 
възникване на данъчното събитие. На датата на възникване на 
данъчното събитие доставчикът издава фактура, като посочва 
на отделен ред данъка. Доставчик, които прилага специалния 
режим, включва издадената фактура в дневника за продажбите за 
съответния данъчен период, като данъчната й основа и размерът 
на данъка не участват при определянето на резултата за данъчния 
период.

Възможни са следните хипотези при прилагане на 
специалния режим на касова отчетност: 

- доставчикът е регистриран по специалния режим, а 
получателят да не е регистриран;

- доставчикът не е регистриран по специалния режим, 
а получателят да е регистриран

- оставчикът и получателят са регистрирани по 
специалния режим.

4.1. Доставчикът е регистриран по специалния режим, 
а получателят не е регистриран

В този случай доставчикът, които прилага специалния 
режим, включва издадената фактура в дневника за продажбите за 
съответния данъчен период, като данъчната й основа и размерът 
на данъка не участват при определянето на резултата за данъчния 
период. Фактурата се издава на датата на възникване на данъчното 
събитие  и задължително в нея се вписва текста „касова отчетност“. 
Данъкът за доставка е изискуем на датата на получаване на 

85  аргумент от чл. 25, ал. 7 от ЗДДДС
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цялостно или частично плащане по доставката, и доставчикът, 
който прилага специалния режим, е длъжен да отрази и включи 
размера на данъка от протокол при определяне на резултата за 
съответния данъчен период в дневника за продажби и в справка-
декларацията по чл. 125 за този данъчен период. Специалния 
режим за касова отчетност на ДДС намира приложение само 
при извършено цялостно или частично плащане по доставката 
на датата и след датата на данъчното събитие. Това е така, защото 
при извършено цялостно или частично плащане преди датата 
на възникване на данъчно събитие ДДС става изискуем и за 
получателя възниква правото на приспадане на данъчен кредит.

В случаи, че е извършено частично авансово плащане преди 
датата на възникване на данъчното събитие се прилага общия 
ред на закона. В този случай във фактурата не се вписва „касова 
отчетност“ и същата се включва в дневника за продажбите 
и справката декларация по ДДС. При получено преди да е 
възникнало данъчното събитие частично авансово плащане 
специалния режим се прилага за размера на данъка, платен 
на или след датата на възникване на данъчното събитие върху 
разликата между данъчната основа по доставката и авансово 
платените суми, без данъка по закона86. Когато преди началото 
на прилагане на специалния режим е издадена фактура за 
частично авансово плащане по облагаема доставка, данъчното 
събитие на която настъпва след първия ден на месеца, следващ 
месеца на получаване на разрешението се прилага общия режим. 
Протоколът, с които се начислява ДДС се издава от доставчика, 
по ред определен в правилника. 

 Правото на приспадане на данъчен кредит по доставка, за 
която доставчикът прилага специалния режим, и във фактурата 
е вписано „касова отчетност“, възниква за получателя през 
данъчния период, през който е извършено цялостно или 
частично плащане по доставката към доставчика, и се упражнява 

86  чл. 151 в, ал. 5 от ЗДДС
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за данъчния период, през който е възникнало това право, или в 
един от следващите 12 данъчни периода.

 4.2. Доставчикът не е регистриран по специалния 
режим, а получателят да е регистриран.

 В този случай, доставчикът издава фактура по общия ред, 
включва я в дневника за продажбите и справката декларация по 
ДДС, а получателят ползва правото на приспадане на данъчен 
кредит през данъчния период, през който е извършено цялостно 
или частично плащане по доставката към доставчика. Както по 
т.4.1 и тук плащането следва да е извършено на датата или след 
датата на възникване на данъчното събитие, за да се приложи 
специалния режим. При извършено преди да е възникнало 
данъчното събитие частично авансово плащане правото на 
данъчен кредит възниква по общите правила на закона. За 
определяне на размера на данъчния кредит получателя издава 
протокол по ред определен с правилника за прилагане на закона.

 4.3. Доставчикът и получателят са регистрирани по 
специалния режим

  В този случай, доставчикът издава фактура на датата на 
възникване на данъчното събитие, в която вписва текста: „касова 
отчетност“. Фактурата съдържа данъчната основа и данъка, но 
в справката декларация по ДДС не участва при определяне на 
резултата от периода. Получателят ползва правото на приспадане 
на данъчен кредит при извършване на цялостно или частично 
плащане на цената по доставката, на или след датата на възникване 
на данъчното събитие. При извършено частично плащане преди 
датата на възникване на данъчното събитие се прилага общия 
ред, т.е. ДДС е изискуем при плащането на цената. Протоколът, 
с които се начислява ДДС се издава от доставчика и с него се 
упражнява правото на приспадане на данъчен кредит87.

87 чл. 71, т. 9 от ЗДДС



ДДС И АКЦИЗИ ПРИ ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС

- 180 -

XIІI. ДДс ГРуПа

 Съгласно чл. 11 от Директива 2006/112 всяка държава 
членка след консултиране с Консултативния комитет по ДДС 
може да упражни правото си да избере данъчно задължените 
лица, установени на нейна територия, да се разглеждат като 
едно данъчно задължено лице. При въвеждане на подобно 
данъчно облагане съответната държава членка следва да вземе 
мерки за предотвратяване на неплащането или избягването на 
данъци. Първоначално разпоредбата за облагане на ДДС група 
е предвидена в чл. 2, параграф 4 от Директива 67/288 на Съвета 
от 11 април 1967 г. Разпоредбите са транспонирани и в чл. 4, 
параграф 4 от Директива 77/388 (Шеста директива). 

ДДС група представлява икономическо обединение на 
две или повече данъчно задължени лица, които са установени 
в съответната държава членка88 и юридически самостоятелни 
правни субекти. За целите на ДДС групата за данъчно задължено 
лице се счита лицето, което има същите права и задължения 
като останалите данъчно задължени лица и за което се прилагат 
разпоредбите на Директива 2006/112. 

ДДС групата има един идентификационен номер за ДДС, 
като отделните участници в групата след присъединяването 
им загубват своите идентификационни номера по ДДС. Само 
данъчно задължени лица, установили стопанската си дейност 
на територията на държавата членка, могат да участват в ДДС 
групата. Характерно за ДДС групата е, че:

-  същата възниква за свързани данъчно задължени 
лица89, въз основа на организационни, икономически 

88 В ДДС група не може да участва място на стопанска дейност на данъчно 
задължено лице в чужбина, но може да участва място на стопанска дейност на 
чуждестранно лице в съответната държава членка, идентифицирано с ДДС 
идентификационен номер.

89  Данъчно незадължени лица и публично правни субекти не могат да участват 
в ДДС група; данъчно задължените лица, участващи в групата, могат да са и 
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и финансови връзки90;
-  доставките в групата не се облагат с ДДС;
-  правото на приспадане на данъчен кредит се 

упражнява от ДДС групата, а не от нейните членове;
-  за данъчните задължения на ДДС групата отговарят и 

нейните участници;
-  не е възможно облагане с ДДС за някои дейности да 

се извършват от ДДС групата, а други от отделните й 
членове;

-  едно лице може да участва само в една ДДС група;
-  за преките данъци ДДС групата не е отделно данъчно 

задължено лице;
-  разпоредбите относно нея се въвеждат във 

вътрешното законодателство след задължителни 
консултации с Консултативния съвет по ДДС91.

такива, които нямат право на приспадане на данъчен кредит, съответно имат 
право на приспадане на частичен данъчен кредит.

90 Съобразно съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент и 
трите връзки следва да са кумулативно налице. „Финансови връзки: Определят 
се посредством процент на участие в капитала или процент от правата на глас 
(над 50 %), както и по отношение на договор за франчайз. Това гарантира, 
че определено дружество действително контролира друго дружество. 
Икономически връзки: Определят се по отношение на наличието на поне една 
от следните форми на икономическо сътрудничество. Основната дейност на 
всеки член на групата е от едно и също естество, или дейностите на членовете на 
групата са допълващи се или взаимносвързани, или един от членовете на групата 
извършва дейности, които са напълно или в значителна степен в полза на другите 
членове на групата. Организационни връзки: Определят се по отношение на 
наличието на поделена или поне частично поделена управленческа структура.”

91  „Националният съд следва да проверява дали национална уредба като 
разглежданата в главното производство изпълнява тези критерии, като следва 
да се уточни, че при липсата на предварителна консултация с консултативния 
комитет по данъка върху добавената стойност национална уредба, която отговаря 
на посочените критерии, би представлявала транспониране, извършено в 
нарушение на процесуалното изискване, установено в член 4, параграф 4, втора 
алинея от Шеста директива 77/388” (дело С 162/2007).
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 ДДС групата се регистрира от представляващия групата и 
представлява икономическо обединение за целите с облагане с 
ДДС. За участие в ДДС група може да се изисква определен оборот, 
формиран от оборотите на отделните участници за предходната 
данъчна година, както и определен процент, обикновено 
50%, за извършване на облагаеми доставки извън групата. 
Представляващият ДДС групата е отговорен за начисляването 
на ДДС, упражняването на правото на приспадане на данъчен 
кредит и плащането на данъка. Вътрешните отношения между 
отделните членове в групата се уреждат със споразумението 
между участниците за създаване на ДДС групата. 

ДДС групата се различава от схемите за разпределяне 
на разходите. Последните представляват освобождаване от 
облагане с ДДС на определени дейности, свързани с обществения 
интерес92. Режим на облагане на ДДС групата само в отделни 
сектори на икономиката е недопустим, тъй като се създава по-
благоприятно положение на отделни предприятия спрямо други. 
При прекратяване на ДДС групата поетите права и задължения 
преминават върху нейните членове. 

92    Чл. 132, параграф 1, буква „е” от Директива 2006/112.
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 XIV. ВъзстанОВяВанЕ на ПлатЕн 
Данък ВъРХу ДОбаВЕната стОйнОст на 

лица, нЕустанОВЕни на тЕРитОРията на 
ДъРжаВата члЕнка ПО ВъзстанОВяВанЕ, нО 

устанОВЕни В ДРуГа ДъРжаВа члЕнка

Правилата за възстановяване на платен ДДС на 
данъчно задължени лица, неустановени на територията 
на държавата членка по възстановяване, но установени в 
друга държава членка, са уредени в Директива 2008/9 на 
ЕО. Общата правна норма, предвиждаща възстановяване на 
ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата 
членка по възстановяване, е чл. 170 от Директива 2006/112 
относно общата система на данъка върху добавената 
стойност. 

Съгласно чл. 170 от Директива 2006/112, за да е налице 
право на възстановяване в периода, посочен в чл. 16, следва 
кумулативно да са изпълнени следните критерии:

1.  лицето, упражняващо правото на възстановяване, да 
е данъчно задължено по смисъла на чл. 9, параграф 1 
от Директива 2006/11293.

2.  лицето по т. 1 да не е установено в държавата членка, в 
която се купуват стоки и услуги или се внасят стоки.  
Това условие означава данъчно задълженото лице:

 -  да няма седалище в държавата членка по 
възстановяване, 

93  „Данъчно задължено лице“ означава всяко лице, което извършва независима 
икономическа дейност на някое място, без значение от целите и резултатите от 
тази дейност. Съгласно чл. 5 от Регламент 282/2011 данъчно задължено лице е 
и Европейското обединение по икономически интереси, създадено с Регламент 
2137/85, което извършва възмездни доставки на стоки и услуги за своите членове 
или за трети страни.
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 -  да не е осъществявало стопанска дейност на 
територията на държавата членка по възстановяване,

 -  да не е имало място на стопанска дейност или 
постоянен обект на същата територия, от която да е 
осъществявало търговски сделки. 

3.  лицето по т. 1 да не е доставяло стоки и услуги в 
държавата членка по възстановяване, с изключение 
на:

 - транспортни услуги и услуги, свързани с 
международен транспорт,

 - стоки и услуги, за които данъкът да е изискуем от 
получателя.

4.  лицето по т. 1 да извършва облагаеми доставки, 
пораждащи право на приспадане в държавата членка 
по установяване94.

5. придобитите стоки и услуги са с право на приспадане 
на данъчен кредит в държавата по възстановяване, 
ако доставките биха се извършили в тази държава.

За упражняване на правото на възстановяване данъчно 
задълженото лице подава искане до държавата членка на 
установяването не по-късно от 30 септември на календарната 
година, следваща периода на възстановяване. Срокът за 
упражняване на правото на възстановяване е преклузивен и 
след неговото изтичане лицето няма право на възстановяване. 
Държавата членка по установяване незабавно изпраща на 
заявителя електронно потвърждение на получаването и 
94  Когато данъчно задължено лице, неустановено в държавата членка по 

възстановяване, извършва в държавата членка, в която е установено, както сделки, 
пораждащи право на приспадане, така и сделки, които не пораждат право на 
приспадане в тази държава членка, от държавата членка по възстановяване може 
да бъде възстановена само тази част от възстановимия в съответствие с чл. 5 ДДС, 
която е следствие от предходни сделки в съответствие с чл. 173 от Директива 
2006/112/ЕО, както е прилагана от държавата членка по установяване.
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препраща по електронен път заявлението до държавата членка 
по възстановяването.

Заявлението за възстановяване съдържа следната 
информация:

а)  име и пълен адрес на заявителя;
б)  адрес за връзка по електронен път;
в)  описание на стопанската дейност на заявителя, за 

която са придобити стоките и услугите;
г)  периода на възстановяване, обхванат от заявлението;
д)  декларация от заявителя, че не е доставял стоки 

и услуги, смятани за доставени в държавата 
членка по възстановяване по време на периода на 
възстановяване, с изключение на сделките, посочени 
в чл. 3, буква „б“, „i“ и „ii“ на Директива 2008/9 ЕО на 
съвета;

е)  регистрационния номер по ДДС на заявителя или 
референтния данъчен номер;

ж)  данни за банковата сметка, включително кодовете 
IBAN и BIC;

з)  име и пълен адрес на доставчика;
и)  освен в случаите на внос, идентификационния 

номер по ДДС или данъчния референтен номер 
на доставчика, определен от държавата членка по 
възстановяване в съответствие с разпоредбите на 
членове 239 и 240 от Директива 2006/112/ЕО;

к)  освен в случаите на внос — префикса на държавата 
членка по възстановяване, в съответствие с чл. 215 от 
Директива 2006/112/ЕО;

л)  дата и номер на фактурата или документа за внос;
м)  данъчна основа и размер на ДДС, изразени във 

валутата на държавата членка по възстановяване;
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н)  размера на подлежащия на приспадане ДДС, изчислен 
в съответствие с чл. 5 и чл. 6, параграф 2 от Директива 
2008/9 ЕО, изразен във валутата на държавата членка 
по възстановяване;

ж)  когато е приложимо, частта, която може да бъде 
приспадната, изчислена в съответствие с чл. 6 от 
Директива 2008/9 ЕО и изразена като процент;

з)  естеството на придобитите стоки и услуги, описани в 
съответствие с кодовете в чл. 9 на Директива 2008/9 ЕО.

 Искането за възстановяване се отнася за период 
от 1 година и/или за период, не по-малък от три месеца. 
Ако заявлението за възстановяване се отнася до период на 
възстановяване по-малко от една календарна година, но не по-
малко от три месеца, размерът на ДДС, за който е подадено 
заявление за възстановяване, не може да бъде по-малък от 400 
евро или равностойността в национална валута.

Ако заявлението за възстановяване се отнася до период 
на възстановяване от една календарна година или остатъка от 
календарна година, размерът на ДДС не може да бъде по-малък 
от 50 евро или равностойността в национална валута. Данъчно 
задълженото лице може да подаде максимум пет искания за 
възстановяване - едно за календарната година и четири за 
отделните тримесечия.

За възстановяване на ДДС за стоки и услуги, за които 
данъчната основа по фактура или по документ за внос е 1000 
евро или повече, а когато фактурата за гориво е за 250 евро или 
повече, държавата членка по възстановяване може да поиска от 
заявителя представяне на фактурата или документа за внос.

Срокът за възстановяване на ДДС от държавата членка по 
възстановяването е 4-месечен, като започва да тече от момента на 
получаване на искането. Държавата членка по възстановяването 
може в рамките на 4-месечния срок да поиска допълнителна 
информация относно искането, която й се предоставя в 
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едномесечен срок. Срокът за произнасяне на държавата 
членка е двумесечен, считано от получаване на допълнителната 
информация или от изтичане на срока за предоставянето й. 
Общият размер на срока при поискване на допълнителна 
информация е най-малко 6 месеца от датата на получаване 
на искането. Изричният отказ за възстановяване подлежи на 
обжалване съобразно законодателството на държавата членка по 
възстановяване. Ако съгласно законодателството на държавата 
членка по възстановяване липсата на решение по заявление за 
възстановяване в сроковете, определени в настоящата директива, 
не се смята за одобрение или отказ, заявителят разполага със 
същите административни или съдебни процедури, които в 
тази хипотеза са на разположение на данъчно задължените 
лица, установени във въпросната държава членка. Ако няма 
на разположение такива процедури, липсата на решение 
по заявление за възстановяване в тези срокове означава, че 
заявлението се смята за отхвърлено.

Условията и редът за възстановяване на ДДС, платен в 
Република България за доставка на стоки и услуги от данъчно 
задължено лице, установено на територията на държава членка, 
както и редът за подаване на искане за възстановяване за платен 
ДДС в друга държава членка, са уредени в Наредба № Н-9 от 
16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената 
стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата 
членка по възстановяване, но установени в друга държава - 
членка на Общността. Компетентният орган по приходите за 
възстановяване на данъка въз основа на полученото искане 
е директорът на териториалната дирекция на Националната 
агенция за приходите - София, или упълномощен от него орган по 
приходите. Искането за възстановяване се подава чрез системата на 
НАП, посредством универсален електронен подпис. Изричното 
решение на ТД на НАП-София, с което се отхвърля изцяло и 
частично искането, както и непроизнасянето в срок, подлежи на 
обжалване по реда на обжалване на ревизионните актове.
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