
М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  Ф И Н А Н С И Т Е 

_______________________________________________________________________ 

 

Проект! 

 

Правилник 

за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък 

върху добавената стойност 

 

(Обн. ДВ, бр. 76 от 2006 г., изм. и доп. , бр.101 от 2006 г.,  бр.3 и 16 от 2007 г.,бр.39  

и 71 от 2008г., доп. бр. 105 от 2008 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2009 г., изм., бр. 100 от 

15.12.2009 г., изм. и доп., бр. 6 от 22.01.2010 г., бр. 10 от 1.02.2011 г., бр. 84 от 28.10.2011 

г., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г., попр., бр. 16 от 24.02.2012 г. изм. и доп., 

бр. 20 от 28.02.2013 г.) 

 

§ 1. В глава шестнадесета се създава раздел IIIа:  

„Раздел ІІІа  

Доставка на посочените в приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ на закона 

стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е 

изискуем от получателя 

 

 Документиране и отчитане  на доставките 

Чл.97а (1) Доставките на стоки и/или услуги, описани в приложение № 2 към глава 

деветнадесета „а“ от закона, се посочват в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС” на 

отчетните регистри по чл. 124 от закона с: 

а) код „01” за доставки на стоки и/или услуги по част І на Приложение № 2 от 

закона; 

б) код „02” за доставки на стоки по част ІІ на Приложение № 2 от закона. 

(2) Регистрирано лице, което извършва доставка по ал. 1 посочва в издадената 

фактура и известията към нея като основание за неначисляване на данъка „обратно 

начисляване чл.163а, ал. 2 от ЗДДС”.  

(3) Лицето по ал. 2 не попълва колони 10 и 12 на дневника за продажби, когато 

получателят по доставката е регистрирано лице. 

(4) Регистрираното лице, получател по доставките по ал. 1, попълва данните от 

издадения  протокол по чл. 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2 от закона: 

а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник 

за продажбите. 

б) данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на 

дневника за покупките. 

(5) Регистрираното лице, получател по доставките по ал. 1, попълва данните от 

получената фактура и известията към нея в колони от 1 до 8а на дневника за покупките.” 

 

§ 2. В приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 в дневник за продажбите се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. След колона 8 „Вид на стоката/услугата“ се добавя колона 8а „Доставка по 

чл.163а от ЗДДС” . 

2. В колона 17 думите „7/9 %” се заменят със „9 %”.  
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§ 3. В приложение № 11 към чл. 113, ал. 3 в дневник за покупките след колона 8 

„Вид на стоката/услугата“ се добавя колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС”.  

 

§ 4. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните допълнения: 

1. В раздел „Изисквания към конкретни полета” след изречения  

„Полетата „Име на контрагента (доставчик)” и „Име на контрагента (получател)” 

съдържат наименованието на контрагента. Полетата се попълват задължително, когато са 

попълнени полетата „Идентификационен номер на контрагента (доставчик)” и съответно 

„Идентификационен номер на контрагента (получател).” 

се създава нов текст: 

„Полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС”  се попълва задължително в следните 

случаи: 

Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки 

и/или услуги, описани в част І на Приложение 2 към глава деветнадесета „а” от закона, 

посочват код „01” в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС”. 

Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки, описани 

в част ІІ на Приложение 2 към глава деветнадесета „а” от закона, посочват код „02” в 

дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС”. 

Регистрирани лица, които са получатели по доставки на стоки и/или услуги, 

описани в част І на  Приложение 2 към глава деветнадесета „а” от закона, посочват код 

„01” в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС”. Регистрирани 

лица, които са получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на Приложение 2 към 

глава деветнадесета „а” от закона, посочват код „02” в дневника за покупките в колона 8а 

„Доставка по чл. 163а от ЗДДС” . 

Полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС” се попълва със следните кодове: 

Код Описание 

01 Доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС  

02 Доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС 

 

2. В раздел „Дневник за продажбите – структура на файловете на магнитния или 

оптичния носител” на  края на структурата на файла „PRODAGBI.ТХТ” се добавя: 

 02 - 27 
Доставка по чл. 163а от 

ЗДДС 
не символен  Валиден вид на доставката: 

      (2)   Възможните стойности са: 

          
01 - Доставка по част I на 

Приложение 2 от ЗДДС 

          
02 - Доставка по част II на 

Приложение 2 от ЗДДС 

 

3. В раздел „Дневник за покупките – структура на файловете на магнитния или 

оптичния носител” на края на структурата на файла "POKUPKI.ТХТ" се добавя:  

03 - 45 
Доставка по чл. 163а от 

ЗДДС 
 не символен  Валиден вид на доставката: 

      (2)   Възможните стойности са: 

          01 - Доставка по част I на 



Приложение 2 от ЗДДС 

          
02 - Доставка по част II на 

Приложение 2 от ЗДДС 

 

 

ПРЕХОДНИ  И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 5. В случаите на анулиране на издадена за авансовото плащане фактура, както е 

посочено в § 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. …. от 20….. г., в сила 

от ……..20… г.), доставчикът на стоки по Приложение № 2, част II (втора) вписва в  

издадената нова фактура "обратно начисляване" и като основание за това „доставка на 

стоки по чл. 163а, ал. 2“.   

 

§ 6. Правилникът влиза в сила от ..............................   2013г. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

 

      /ПЕТЪР ЧОБАНОВ/ 


