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прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 

 
 

 

 Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху 

добавената стойност, обнародван в бр. 94 от 30.11.2012 г. на „Държавен вестник”, и 

някои редакционни промени, както следва: 

 Доставката на услуги между лице, установено на територията на друга държава 

членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на 

страната, както и доставката на стоки между лице, установено на територията на 

страната и негови клонове и структурни звена, установени на територията на 

друга държава членка, се приема за вътрешен оборот, а не за облагаема доставка 

като промяната е с оглед  уеднаквяване на националното законодателство с 

практиката на СЕС (дело С-210/04 FCE Bank). 

 

 Във връзка с прието изменение на закона в сила от 01.01.2013 г., което дава право 

на лицата, които не са приспаднали данъчен кредит за стоките и услугите при 

придобиването им, да могат да приспаднат данъчен кредит в случай, че променят 

предназначението им и ги използват за облагаеми доставки. В правилника са 

направени изменения и допълнения относно реда и начина на упражняване на 

това право на данъчен кредит. Уточнено е как се определя частта на размера на 

данъчния кредит с право на приспадане, реда по който се упражнява и кога се 

счита, че това право е налице. 

 

 Във връзка с транспониране на нормите на Директива 2010/45/ЕС в закона, 

свързани с условията и правилата за фактуриране на доставките и приложимото 

национално законодателство, са направени изменения по отношение на някои 

изисквания на информацията посочвана във фактурите за да се постигане по-

ефикасен данъчен контрол и равнопоставено третиране на трансграничните и 

националните доставки, както и електронно фактуриране. Предвидено е 

гарантирането автентичността, цялостта и четливостта на фактурите да може да 

се извършва и посредсвом друга технология или процедура. Уточнено е, че 

приемането на фактурите от получателя в писмена форма или чрез мълчаливо 

съгласие се третира равнозначно и е еднакво законово приложимо. Въведени са 

правила относно издаването на фактура или известие към фактура от името и за 

сметка на доставчика – самофактуриране, когато доставчикът и получателят са 

лица установени на територията на страната. Предвидено е доставчикът изрично 

да потвърждава приемането на издадената при уславията на самофактуриране 

фактура или известие към фактура. Получателят не може да делегира правата си 

на трето лице. Въведено е задължение за доставчикът да уведомява 

компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за 

направените споразумения с негови клиенти за самофактуриране от тях в 7-

дневен срок от сключването, както и в 3 дневен срок от прекратяване, на всяко 

споразумение.  Когато получателят не изпълнява задълженията си във връзка със 

самофактурирането в законоустановения срок, доставчикът е задлъжен да 

документира, декларира и отчете доставката. 
 



 Във връзка с компетентността на Министерство на външните работи по 

отношение потвърждаването на статута на лицата,  освободени от задължение за 

заплащане на данък, за които Република България е държава домакин, и 

практиката до момента е предвидено удостоверяването на статута им да се 

извършва от органи на Министерство на външните работи. 

 

 С проекта се предлага прецизиране на множество разпоредби на текстовете и 

редакционни промени във връзка с последните изменения на закона като промяна 

в срока за подаване на описа на налични активи при регистрация по закона по 

повод правоприемство и др. 

 

 

 

 

 

 

 


