МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност
Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на
българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения
на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране
на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.
Промени свързани с транспониране на Директива 2010/45/ЕС на Съвета от
13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на
данъка върху добавената стойност


Със законопроекта се въвежда нов специален режим за касова отчетност на данък
върху добавената стойност. Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на
малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данък върху добавената
стойност към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на
стоки и услуги от клиентите си. Отчитането на ДДС по специалния режим за касова
отчетност, ще позволи на лицата, които го прилагат да го отчитат към бюджета при
плащането по доставката от техните клиенти.. Едновременно с това е регламентирано, че
при прилагане на този режим правото на приспадане на данъчен кредит за данъчнозадължените лица, които го прилагат ще възниква от момента, в който ДДС върху
доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик. Режимът не е задължителен
т.е. малките и средни предприятия имат право да направят избор за неговото прилагане.
Обхватът на този режим е дефиниран по следния начин: предвиден е максимален праг на
годишен оборот за прилагане на режима до 500 000 евро или тяхната равностойност в
национална валута и изискване доставките по режима да са с място на изпълнение в
страната.


Законопроектът въвежда нова правило за определяне на данъчно събитие и
данъчна основа при вътреобщностно придобиване на стоки с продължително изпълнение
повече от един месец. При тях данъчното събитие възниква в края на всеки календарен
месец.

С оглед опцията, предвидена в Директива 2010/45/ЕС законопроектът определя
задължение на данъчно задължените лица да съхраняват данъчните документи в оригиналния
им вид, в който са създадени.
Промени, в резултат на констатирани несъответствия с правото на ЕС и
привеждане на ДДС законодателството ни в съответствие с решения на Съда на ЕС

Направени са предложения за изменения по отношение на доставките на стоки при
условията на финансов лизинг, като са регламентирани критерии в кои случаи сделката по
лизингови договори следва да се приравни на придобиването на дълготраен актив, съобразно
решение на СЕС по дело C 118/11„ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД.

Законопроектът регламентира нови правилата за формиране на данъчната основа.

Във връзка с решение на СЕС по дело C-549/11 „Орфей България“ ЕООД е
променена разпоредбата за определяне на данъчна основа при бартер, която се изразява в
размера на стойността, която получателят по доставката, която е насрещната престация по
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другата доставката на вещи, приписва на очакваните от него стоки или услуги, и която
стойност съответства на сумата, която той е готов да изразходва за доставката.

Предложено е изменение и в регламента за определяне да данъчната основа при
дерегистрация, съгласно постановеното с решение на СЕС по дело C-142/12 „Христомир
Маринов“. Данъчната основа на доставка на стоки и/или услуги при дерегистрация, е
балансовата стойност на активите по смисъла на приложимите счетоводни стандарти, или
данъчната стойност по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане на активи.

С оглед съобразяване с практиката на СЕС, постановена с решение на СЕС по дело
С-385/09 „Nidera Handelscompagnie“, от тримесечен срокът, в който регистрираното лице
може да упражни правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на
регистрацията активи, се променя на 12 месечен с цел уеднаквяване на сроковете за
упражняване правото на приспадане на данъчен кредит с тези по чл. 72 от ЗДДС.

Във връзка с намаляване административната тежест за регистрираните по ЗДДС
лица и в съответствие с решение по дело С-77/ 01 „Empresa de Desenvolvimento Mineiro
SGPS SA (EDM)“ на СЕС, законопроекта въвежда разпоредби за данъчното третиране на
неперсонифицирано дружество. Извършеното от съдружниците в съответствие с
договорените дялове в договора за учредяване на неперсонифицирано дружество не
представлява доставка. Единствено предприетите операции повече от договорените като дял,
които включват плащания за надхвърлящото дела представляват облагаеми доставки.
Промени във връзка с несъответствия на разпоредби в закона с Директива
2006/112/ ЕС.

Направени са предложения да изменение на разпоредбите, които приравняват на
възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или
по-общо за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице.

Законопроектът изменя правилата за определяне на данъчната основа при внос,
като предвижда, че облагаемата стойност е митническата стойност, която се увеличава с
присъщи на внос разходи направени до първото местоназначение на стоките на територията
на страната, доколкото не са били включени в нея. За целта законопроектът въвежда
дефиниция на понятието „Първо местоназначение“ на територията на страната. В тази връзка,
със законопроекта се въвежда нова разпоредба за доставка на свързани с внос услуги.
Доставките на услуги свързани с внос ще се облагат с нулева ставка, когато стойността им е
включена в данъчната основа по чл. 55.

По отношение на освобождаване от данък при внос също са направени промени,
които привеждат в съответствие на ЗДДС с Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври
2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива
2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен
внос на някои стоки
Промени, свързани с дерогация от Директива 2006/112/ЕО относно общата
система на ДДС с цел улесняване пътния и железопътния транспорт по Дунав мост II
Друг особен режим, който се въвежда със законопроекта е режимът на облагане на
доставки на стоки и услуги на Граничен комбиниран мост „Видин Калафат“. Мястото на
изпълнение на услугите по събиране на таксата за преминаване на моста е на територията на
Република България, когато направлението на пътуването е от България към Румъния или на
територията на Румъния, когато направлението на пътуването е от Румъния към България.
Доставки по поддръжка/ремонт на моста са с място на изпълнение на територията на страната
или Румъния в зависимост от това на коя териториална част се извършват.
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Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във
връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона

Допълнени са случаите, при които не е налице доставка при предоставяне за
ползване на имоти от държавата/общините/заявителите за нуждите на частни детски градини,
училища, както и на детските градини и училища със чуждестранно участие по Закона за
народната просвета. Не е налице доставка и при последващото преминаване на имотите към
държавата/общините/заявителите в случай на закриване на детските градини и училищата.

По отношение на преминаването на правото на разпореждане от залогодателя към
заложния кредитор по смисъла на чл. 32, ал. 4 от ЗОЗ е предвидено, че не е налице доставка
за целите на ЗДДС.

По отношение на ограниченията за корекции, съгласно предложеното изменение
лицата няма да извършват корекции при липси на стоки при тяхното съхраняване и
транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали. Промяната е
продиктувана от промени в действащият Закон за националната стандартизация.

Във връзка с въвеждане на единна сметка е премахната е разпоредбата относно
поредността при прихващане на задължения от органа по приходите.
При освобождаванията на внос по силата на международни договори и внос на
стоки от въоръжени сили на чужди държави, както и на международни договори и доставки,
по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на Европейския
съюз няма да се прилага нулева ставка за частта от доставката, която е финансирана със
средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е
държавата. Предвид приключване на проектите по програма ФАР, то отпадат и
ангажиментите, предвидени в споразумението с ЕК, че доставките финансирани по тази
програма, както и националното съфинансиране, ще бъдат освободени от облагане с ДДС.
Същевременно, съгласно клаузите на договора за присъединяване на България и Румъния към
ЕС, Република България е поела ангажимент да денонсира или измени всякакви други
договори с трети страни, в които има подобни разпоредби за освобождаване от облагане с
ДДС на доставки на стоки или услуги, финансирани с донорски средства или съфинансирани
от националния бюджет.


Предложеният проект на акт ще окаже положително въздействие върху държавния бюджет.
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