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Тези Обяснителни бележки имат за цел да осигурят по-добро разбиране на някои 

части от законодателството на ЕС в областта на ДДС. Те са подготвени от 

службите на Комисията и, както е посочено в отказа от отговорност на първата 

страница, не са правно обвързващи. 

Тези обяснителни бележки не са изчерпателни. Това означава, че въпреки че 

предоставят подробна информация по редица въпроси, може да има елементи, 

които не са включени в този документ. 

Желателно и препоръчително е за всеки ползвател на Обяснителните бележки, 

който се интересува от даден въпрос, да прочете цялата глава, която се занимава 

с конкретната тема. 
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 Защо Обяснителни бележки? 

Целта на настоящите Обяснителни бележки е да се осигури по-добро разбиране на 

законодателството, прието на равнището на ЕС и в този конкретен случай: (i) 

Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета 

и (ii) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 на Съвета за изменение на Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 282/2011. 

 Какво ще намерите в Обяснителните бележки? 

„Обяснителните бележки” трябва да се разглеждат като инструмент за ориентиране, 

който може да се използва за изясняване на практическото приложение на новите 

правила относно режима за складиране на стоки до поискване от клиента, верижните 

сделки и освобождаването на вътреобщностните доставки („Бързи решения за 2020 г.”). 

Те предоставят помощ при разбирането на разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1910 

на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 на Съвета. 

 Характеристики на Обяснителните бележки 

Обяснителните бележки са колективен труд: въпреки че са издадени от Генерална 

дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” на Европейската комисия (DG 

TAXUD), те са резултат от дискусии както с държавите членки, така и с предприятията 

в съответната група относно Бъдещето на ДДС (GFV) и Експертната група по ДДС 

(VEG). Въпреки че приносът от GFV и VEG е отчетен до голяма степен при 

изготвянето на проекта, трябва да се припомни, че службите на Комисията в крайна 

сметка не бяха обвързани от становищата, изразени нито от държавите членки, нито от 

предприятията. 

Настоящите обяснителни бележки не са правно обвързващи. Бележките не 

изразяват официално становище на Европейската комисия и Европейската комисия не е 

обвързана с нито едно от изразените в тях становища. 

Обяснителните бележки не заместват насоките на Комитета по ДДС, които имат своя 

собствена роля. Освен това тяхното естество е различно: Обяснителните бележки 

отразяват становищата на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз”, 

докато насоките на Комитета по ДДС се одобряват от Комитета по ДДС, консултативен 

комитет, състоящ се от представители на държавите членки и на Комисията. Тук обаче 

са включени няколко насоки относно „Бързите решения за 2020 г.”, които вече бяха 

одобрени от Комитета по ДДС към момента на публикуването на настоящите 

Обяснителни бележки, за да се предостави цялата налична информация по този въпрос. 

Заслужава да се отбележи, че заглавието на всяка от тези насоки се позовава на 

заглавието на съответния раздел на Работния документ на Комитета по ДДС (който не е 

включен в настоящите Обяснителни бележки), залегнал в основата на насоките. 

Националните данъчни администрации могат също да издадат свои собствени указания 

за прилагането на новите правила за ДДС относно „Бързите решения за 2020 г.”. 

Бележките не са изчерпателни: бяха включени само тези въпроси, за които беше 

счетено, че е желателно да се дадат обяснения. 

Те са работа в процес на извършване: тези бележки не са краен продукт, но отразяват 

състоянието в определен момент в съответствие с наличните знания и опит. 
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1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОМЕНИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДДС В ЕС, 

КОИТО ВЛИЗАТ В СИЛА ПРЕЗ 2020 Г. 

 

1.1.  Обща информация 

В своите заключения от 8 ноември 2016 г.1 Съветът прикани Комисията да представи 

предложения за някои подобрения на сегашната система на ДДС. В това отношение 

бяха споменати четири области. 

Първо, идентификационният номер по ДДС на клиента, даден от държава членка, 

различна от тази, в която е започнало изпращането или превозът на стоките, следва да 

представлява допълнително съществено условие за прилагането на освобождаването по 

отношение на вътрешнообщностна доставка на стоки. 

Второ, Комисията беше приканена да предложи единни критерии и подходящи 

законодателни подобрения, които биха довели до по-голяма правна сигурност и 

хармонизирано прилагане на правилата за ДДС при определяне на третирането за ДДС 

на верижни сделки, включително триъгълни сделки. 

Трето, Комисията беше приканена да анализира и предложи как да се изменят 

правилата за ДДС, за да се позволи опростяването на прилагането на режима за 

складиране на стоки до поискване от клиента в ЕС. 

Четвърто, Комисията беше приканена да продължи да проучва възможностите за обща 

рамка от препоръчителни критерии за документалните доказателства, необходими за 

искане за освобождаване за вътреобщностните доставки.  

На 4 октомври 2017 г. от Комисията бяха предложени изменения в Директивата за ДДС 

и Регламента за изпълнение на ДДС за четирите горепосочени области. Съответните 

изменения бяха приети от Съвета на 4 декември 2018 г.2 

 

1.2. Съответните правни актове 

Правните актове, които въвеждат промените в ДДС, разгледани в настоящите 

Обяснителни бележки, включват: 

а) Директива (EС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на 

Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои 

правила в системата за данък върху добавената стойност за данъчното облагане на 

търговията между държавите членки; 

б) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 г. за 

изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011; 

в) Регламент (ЕС) 2018/1909 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Регламент 

(ЕС) № 904/2010 относно обмена на информация с цел мониторинг на правилното 

прилагане на режима за складиране на стоки до поискване от клиента. 

Всички съответни законови разпоредби са цитирани в края на Обяснителните бележки 

във формулировката, приложима от 1 януари 2020 г. 

                                                           
1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12764-2016-INIT/en/pdf 
2 Промените влизат в сила на 1 януари 2020 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018L1910
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12764-2016-INIT/en/pdf
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Винаги, когато се прави позоваване на член от Директивата за ДДС (Директива 

2006/112/ЕО, изменена), позоваването се придружава от „VD“ /ДД/. Когато се 

споменава Регламент за изпълнение на ДДС (Регламент за изпълнение (ЕС) № 

282/2011, изменен), позоваването на членовете се придружава от „IR“ /РИ/). Във 

всички останали случаи се уточнява на кой правен акт се прави позоваване. 
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2. РЕЖИМ НА СКЛАДИРАНЕ НА СТОКИ ДО ПОИСКВАНЕ ОТ КЛИЕНТА 

 

2.1. Съответните разпоредби 

Членовете на Директивата за ДДС, свързани с опростяването на складирането на стоки 

до поискване от клиента, са: 

 Член 17а: (основна разпоредба) съдържа правилата за опростяване; 

 Член 243, параграф 3: определя задължението за водене на определени 

регистри за целите на складирането на стоки до поискване от клиента; 

 Член 262, параграф 2: определя задължението да се посочи в обобщената 

декларация номера по ДДС на планираното придобиващо лице, за което са 

превозени стоки под режим за складиране на стоки до поискване от клиента, и 

да се информира за всички промени, които могат да настъпят във връзка с 

представената информация. 

Член 54а от РИ предвижда по-подробни правила относно регистрите, които се водят за 

целите на режима за складирането на стоки до поискване от клиента. 

 

2.2. Какво правят разпоредбите? 

Формулировката „режим за складирането на стоки до поискване от клиента” се 

позовава на ситуация, при която данъчнозадължено лице изпраща или превозва стоки 

до склад в друга държава членка за планирано придобиващо лице, чиято самоличност и 

идентификационен номер по ДДС са известни към момента на превозването или 

изпращането и което има право да изважда стоки от този запас по свое усмотрение, 

като тогава имуществото върху стоките се прехвърля. 

Съгласно действащите правила на ЕС за ДДС, фирма (данъчнозадължено лице), която 

премества стоките си от една държава членка в запас, разположен в друга държава 

членка, се счита, че е извършила освободена вътреобщностна доставка в държавата 

членка, от където са тръгнали стоките. В същото време тази фирма трябва да отчита 

ДДС при вътреобщностното придобиване на стоки в държавата членка, в която 

пристигат стоките. На практика това означава, че фирмата, преместваща стоки в друга 

държава членка, трябва също да спазва задълженията за ДДС в държавата членка, в 

която пристигат стоките (регистрация за целите на ДДС, подаване на декларация за 

ДДС и отчитане на дължимия ДДС по вътреобщностното придобиване в тази 

декларация).  

Когато стоките се превозват от една държава членка в запас, разположен в друга 

държава членка, с оглед да бъдат доставени на по-късен етап на клиент, фирмата, която 

превозва и по-късно доставя тези стоки, освен деклариране на вътреобщностно 

придобиване на стоки, обикновено трябва да отчита ДДС върху (вътрешната) доставка 

в държавата членка, в която се намира запасът (освен ако не е приложим механизмът за 

обратно начисляване, обикновено въз основа на член 194 на Директивата за ДДС). 

Опростяването на режима за складирането на стоки до поискване от клиента, прието от 

Съвета, премахва за фирмите, които придвижват стоки между две държави членки с 

оглед на доставянето им на по-късен етап на вече известно планирано придобиващо 

лице, административната тежест, свързана със задължението за спазване на 

изискванията за ДДС в държавата членка на местоположението на запаса. 
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Опростяването не обхваща ситуацията, при която дадена фирма прехвърля стоки от 

една държава членка в друга, без да знае още планираното придобиващо лице в 

последната държава членка. 

Приетото решение установява, че: 

 не се извършва вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване по 

време на изпращане или превозване на стоките до запаса, разположени в друга 

държава членка; 

 освободената вътреобщностна доставка в държавата членка, от където са 

отпътували стоките, и обложеното вътрешнообщностно придобиване в 

държавата членка, в която се намира запасът, настъпват едва на по-късен етап, 

когато приобретател придобива собствеността върху стоките. 

За да може да се приложи това опростяване на режима за складиране на стоки до 

поискване от клиента, трябва да бъдат изпълнени определени условия: 

 както доставчикът3, така и планираният придобиващо лице са данъчно 

задължени лица; 

 доставчикът не е установил своята фирма, нито има фиксирано предприятие в 

държавата членка, до която се изпращат или превозват стоките; 

 доставчикът записва изпращането/превозването на стоките в регистър; 

 стоките се превозват от една държава членка до друга с оглед да бъдат 

доставени там на по-късен етап и след пристигането до планираното 

придобиващо лице; 

 доставчикът посочва идентификационния номер по ДДС на планираното 

придобиващо лице в своето обобщена декларация (само това, а не стойността на 

стоките), представено за периода, в който се извършва превозването на стоките; 

 планираното придобиващо лице е идентифицирано за целите на ДДС в 

държавата членка, в която се прехвърлят стоките; 

 самоличността на планираното придобиващо лице и идентификационният 

номер по ДДС се знаят от доставчика в момента, в който започва изпращането 

или превозването; 

 стоките се превозват от една държава членка до друга, като по този начин се 

изключват от опростяването вносът, износът и доставките в рамките на една 

държава членка.  

 

Да се отбележи, че има и задължения, чието неизпълнение не означава, че 

опростяването не би могло (или вече не може) да бъде приложено (въпреки че могат да 

се прилагат национални санкции). Такъв е например случаят със задължението на 

планираното придобиващо лице да посочи в регистъра, който се води от него, 

описанието и количеството на предназначените за него стоки (член 243, параграф 3, 

втора алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2, буква б) на Регламента за 

                                                           
3 Думата „доставчик” се отнася тук за данъчно задълженото лице, което изпраща или превозва стоките 

сам или чрез трета страна от негово име съгласно член 17а, параграф 2, буква а) на Директивата за ДДС. 

Същата дума със същото значение се използва и при други случаи в рамките на тези Обяснителни 

бележки в разделите, свързани с режима на складиране на стоки до поискване от клиента. 
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изпълнение). 

 

2.3. Различни сценарии – примери  

Във всички следващи примери се посочва, че фирма А, която прехвърля стоки от 

държава членка 1 в държава членка 2, е установена в държава членка 1. Трябва да се 

подчертае, че макар това да е нормално положение, като такова то не е условие за 

прилагане на опростяване на складирането на стоки до поискване от клиента. Обратно, 

условие за да се приложи опростяване е, че A не е създал своя фирма, нито има 

постоянен обект в държава членка 2. 

 

2.3.1. Общ случай, обхванат от опростяването 

 

 

 

превоз на стоки 

А: данъчнозадължено лице    В: данъчнозадължено лице С: статус или 

локация 

не се прилага 

 

Ситуация: 

 Фирма А, установена в държава членка 1 (а не в държава членка 2), превозва 

стоки през януари съгласно режима за складиране на стоки до поискване от 

клиента до държава членка 2. Тези стоки са предназначени за фирма В, която е 

идентифицирана (установен или по друг начин) в държава членка 2. 

 През септември същата година B придобива собствеността върху стоките или 

върху част от тях. 

 B може да използва стоките напр. в производствения си процес или да ги 

продаде на C (ситуацията в графиката). Статутът на C (данъчно задължено лице 

или частно лице) и неговото място на установяване/пребиваване не са толкова 

важни за прилагането на правилата на режима за складиране на стоки до 

поискване от клиента. 

 

Третиране по ДДС на складиране на стоки до поискване от клиента: 

 През януари A трябва да посочи превозването на стоките в регистъра, който се 

води от него (членове 17а, параграф 2, буква г) и член 243, параграф 3, първа 

алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1 на Регламента за 

изпълнение). 

 В рекапитулативното си изявление A трябва да спомене ДДС номера на B, тъй 

като това е лицето, за което са изпратени стоки под режим на складиране на 

стоки до поискване от клиента (член 17а, параграф 2, буква г) и 262, параграф 2 

на Директивата за ДДС).  

 През януари планираното придобиващо лице трябва да посочи пристигането на 

стоките в склада в регистъра, който се води от него (член 243, параграф 3, втора 

ДЧ 1 

А 

ДЧ 2 

запас  B С 
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алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2 на Регламента за 

изпълнение). В случай че планираното придобиващо лице не е 

складодържателят, съгласно член 54а, параграф 2, втора алинея на Регламента за 

изпълнение, датата на пристигане не е необходимо да се записва в регистъра на 

планираното придобиващо лице. Посочването на тази дата в последствие ще 

трябва да бъде намерено от данъчните власти в регистъра, воден от третата 

страна складодържател (за данъчни или търговски цели, вижте раздел 2.5.19). 

През септември се счита, че А прави освободена вътреобщностна доставка в 

държава членка 1, а В – вътрешнообщностно придобиване в държава членка 2 

(член 17а, параграф 3 на Директивата за ДДС).  

 Изискуемост за целите на ДДС ще настъпи не по-късно от 15 октомври (членове 

67 и 69 на Директивата за ДДС). 

 A ще трябва да декларира вътреобщностната доставка в декларацията си за ДДС 

и да включи сделката в рекапитулативното си изявление, като посочва В като 

лицето, което придобива стоките, както и облагаемата сума за тази 

вътреобщностна доставка. 

 B ще трябва да отчете дължимия ДДС при вътреобщностното придобиване чрез 

своята декларация за ДДС. 

 A ще трябва да прави необходимите посочвания в регистъра, воден от него, за да 

го актуализира (член 243, параграф 3, първа алинея на Директивата за ДДС и 

член 54а, параграф 1, буква е) на Регламента за изпълнение). 

 В ще трябва да посочи стоките, придобити от него, в регистъра, който се води от 

него, в момента, в който той поема собствеността върху стоките (член 243, 

параграф 3, втора алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2, буква г) 

на Регламента за изпълнение). 

 

Други наблюдения 

 Доставката от В до С на стоките, извадени от запаса, следва собствените си 

правила („вътрешна“ доставка в държава членка 2, вътреобщностна доставка, 

износ) и е извън обхвата на мярката за опростяване на складирането на стоки до 

поискване от клиента. 

 

2.3.2. Заместване на клиента 

 

 

 

превоз на стоки 

А: данъчнозадължено лице    В и С: данъчнозадължени лица 

 

Ситуация: 

 Фирма А, установена в държава членка 1 (и не е установена в държава членка 2), 

превозва стоки през януари при режим за складиране на стоки до поискване от 

клиента до държава членка 2. Тези стоки са предназначени за фирма В, която е 

идентифицирана (установена или по друг начин) в държава членка 2. 

ДЧ 1 

А 

ДЧ 2 

B 

запас  

        С 

заместване 
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 През септември същата година договорът за складиране на стоки до поискване 

от клиента между А и В се променя (или дори прекратява). Въпреки това 

стоките, които все още не са продадени на B, остават в държава членка 2. В 

същото време A приема режим за складиране на стоки до поискване от клиента с 

фирма C, идентифицирана (установена или по друг начин) в държава членка 2, 

обхващаща тези стоки които се намират в запаса в държава членка 24. Стоките 

могат да бъдат превозени до друго място за съхранение в държава членка 2 или 

физически да останат на същото място за съхранение, при което само 

договорните споразумения между A - B и A - C биха се променили. 

 

Третиране по ДДС на складиране на стоки до поискване от клиента: 

 През януари A трябва да посочи превозването на стоките в регистъра, който се 

води от него (членове 17а, параграф 2, буква г) и член 243, параграф 3, първа 

алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1 на Регламента за 

изпълнение). 

 В рекапитулативното си изявление A трябва да спомене ДДС номера на B, тъй 

като това е лицето, за което са изпратени стоки под режим на складиране на 

стоки до поискване от клиента (член 17а, параграф 2, буква г) и 262, параграф 2 

на Директивата за ДДС).  

 През януари планираното придобиващо лице трябва да посочи пристигането на 

стоките в запаса в регистъра, който се води от него (член 243, параграф 3, втора 

алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2 на Регламента за 

изпълнение). В случай че планираното придобиващо лице не е 

складодържателят, съгласно член 54а, параграф 2, втора алинея на Регламента за 

изпълнение, датата на пристигане на стоките не е необходимо да се записва в 

регистъра на планираното придобиващо лице. Посочването на тази дата в 

последствие ще трябва да бъде намерено от данъчните власти в регистъра, воден 

от третата страна складодържател (за данъчни или търговски цели, вижте раздел 

2.5.19).  

 По отношение на стоките, за които В е придобил собственост преди промяната 

или прекратяването на договора за складиране на стоки до поискване от 

клиента, се прилагат правилата, посочени в раздел 2.3.1 по-горе. 

 През септември, когато договорът за складиране на стоки до поискване от 

клиента е променен/прекратен, няма нито вътреобщностна доставка, нито 

вътреобщностно придобиване в отношенията между А и В за частта от стоките, 

за които В не е придобил собственост преди промяната на договора. 

 Що се отнася до заместването (замяната) на B с С, в „държава членка 1“ не се 

счита, че се извършва „вътреобщностна доставка на стоки по член 17 на 

Директивата за ДДС“ от страна на А, нито пък се счита, че се извършва 

„вътреобщностно придобиване на стоки по член 21 на Директивата за ДДС“ от 

А в държава членка 2, при условие че са изпълнени две условия (член 17а, 

параграф 6 на Директивата за ДДС): 

1] Прилагат се общите условия за опростяване на складирането на стоки  до  

поискване от клиента (член 17а, параграф 6, буква а) на Директивата за ДДС). 

Това означава, inter alia, че C въз основа на съществуващо споразумение с A има 

                                                           
4 Този договор може напр. също да обхваща и стоки, които все още се намират в държава членка 1. 

Въпреки това, тези стоки няма да бъдат обхванати от правилата за „заместване“, а от цялостния режим на 

складиране на стоки до поискване от клиента. 
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право да поеме собствеността върху стоките. Въпреки че не е предвидено в 

Директивата за ДДС, „заместване“ означава, че B по договор вече не е в 

състояние да поеме собствеността върху стоките и че за тази цел са направени 

необходимите договорености с А. Освен това, C трябва да бъде облагаемо лице, 

идентифицирано в държавата членка 2 и А, трябва да посочи 

идентификационния номер по ДДС на В в рекапитулативното сведение за 

периода, в който се извършва заместването5. 

2] А записва заместването на B с С в регистъра, воден от него (член 17а, 

параграф 6, буква б) и член 243, параграф 3, първа алинея на Директивата за 

ДДС и член 54а, параграф 1, буква д) на Регламента за изпълнение). 

 Заместването ще окаже влияние върху съответните регистри в съответствие с 

член 54а, параграф 1, буква д) и параграф 2, букви а), б) и в) на Регламента за 

изпълнение. 

 

Други наблюдения 

 За описаната ситуация е необходимо заместването (B да бъде заменен с C) да се 

извърши преди складирането на стоките до поискване от клиента от C (т.е., 

доставени на C). 

 Необходимо е също така, в момента, когато режимът за складиране на стоките 

до поискване от клиента с B престане да съществува, А вече да е идентифицирал 

планираното придобиващо лице C, който замества B и е сключил договор с него 

(по отношение на момента, в който договорът с C трябва да се сключи, вижте 

раздел 2.5.12). 

 Периодът от 12 месеца, посочен в член 17а, параграф 4 от Директивата за ДДС 

(виж също раздел 2.3.5), не се рестартира по време на заместването. Този период 

започва в момента на първоначалното пристигане на стоките в държавата 

членка, към която са изпратени или превозени. Това е единственият приложим 

срок и не се удължава с разпоредбата за заместване (член 17а, параграф 6 от 

Директивата за ДДС) или от друга разпоредба. Освен това, правилото, което би 

се прилагало, ако условията за заместването не са били изпълнени (член 17а, 

параграф 7 от Директивата за ДДС) изрично се отнася до „срока, посочен в 

параграф 4” (т.е. член 17а, параграф 4 от Директивата за ДДС), който 

потвърждава, че това е единственият релевантен период. Това отново се 

потвърждава от факта, че в регистъра, поддържан от доставчика, трябва да се 

посочва позоваване на идентификационния номер по ДДС на лицето, което 

замества първоначално планираното придобиващо лице, докато в съответната 

разпоредба не е посочена датата на самото заместване (член 54а, параграф 1, 

буква д) от Регламента за изпълнение). 

 Когато условията за извършване на заместване не са изпълнени и А (от примера) 

доставя така или иначе стоките от запаса до С, тогава възниква ситуацията в 

раздел 2.3.3. (доставка на друго лице). 

 

2.3.3 Доставка на друго лице 

 

                                                           
5 Трябва да се посочат както ДДС номера на предишния получател (В в примера), така и ДДС номера на 

новия получател (С в примера). 

ДЧ 1 

А 

ДЧ 2 

B 

склад доставка
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превоз на стоки 

А: данъчнозадължено лице   В: данъчнозадължено лице  С: статус или 

локация 

не се прилага 

 

Ситуация: 

 Фирма А, установена в държава членка 1 (и не е установена в държава членка 2), 

превозва стоки през януари под режим за складиране на стоки до поискване от 

клиента до държава членка 2. Тези стоки са предназначени за фирма В, която е 

идентифицирана (установена или по друг начин) в държава членка 2. 

 През септември A доставя стоките на фирма C (например защото C е готова да 

плати по-висока цена) и в резултат прекратява договора за складиране на стоки 

до поискване от клиента с B. В примера може да се случи A и B да поддържат 

договора за складиране на стоки до поискване от клиента за други (видове) 

стоки, различни от тези, които се доставят на С. 

 Стоките се преместват директно до C, който не е бил посочен като планирано 

придобиващо лице по времето, когато първоначално стоките са били преместени 

от държава членка 1 и който не е заместил първоначално планираното 

придобиващо лице в съответствие с член 17а, параграф 6 от Директивата за 

ДДС. 

 

Третиране по ДДС на складирането на стоки до поискване от клиента: 

 През януари A трябва да посочи превозването на стоките в регистъра, който се 

води от него (членове 17а, параграф 2, буква г) и член 243, параграф 3, първа 

алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1 на Регламента за 

изпълнение). 

 В обобщената си декларация A трябва да спомене ДДС номера на B, тъй като 

това е лицето, на което са изпратени стоки под режим на складиране на стоки до 

поискване от клиента (член 17а, параграф 2, буква г) и 262, параграф 2 на 

Директивата за ДДС).  

 През януари планираното придобиващо лице трябва да посочи пристигането на 

стоките в запаса в регистъра, който се води от него (член 243, параграф 3, втора 

алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2 на Регламента за 

изпълнение). В случай че планираното придобиващо лице не е 

складодържателят, съгласно член 54а, параграф 2, втора алинея на Регламента за 

изпълнение, датата на пристигане на стоките не е необходимо да се записва в 

регистъра на планираното придобиващо лице. Посочването на тази дата в 

последствие ще трябва да бъде намерено от данъчните власти в регистъра, воден 

от третата страна – складодържател (за данъчни или търговски цели, вижте 

раздел 2.5.19).  

 По отношение на стоките, за които ефективно В е придобил собственост преди 

промяната или прекратяването на договора за складиране на стоки до поискване 

от клиента, се прилагат правилата, посочени в раздел 2.3.1 по-горе. 

С 
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 През септември, когато съответните стоки са продадени на C и в резултат 

договорът за складиране на стоки до поискване от клиента между А и В е 

променен/прекратен, няма нито вътреобщностна доставка, нито вътреобщностно 

придобиване в отношенията между А и В за частта от стоките, върху която В не 

е придобил собственост. При необходимост, B (или складодържателят, в 

ситуацията и случаите, посочени в член 54а, параграф 2, втора алинея от 

Регламента за изпълнение, виж раздел 2.5.19), ще трябва да адаптира регистъра, 

воден от него, по отношение на доставените стоки до С (член 54а, параграф 2, 

буква б) и д) от Регламента за изпълнение). 

 Също през септември, условията за режима за складиране на стоки до поискване 

от клиента престават да се изпълняват по отношение на стоките, посочени в 

предишната точка. Тъй като A и C са договорили продажба на стоки, а не 

договор за складиране на стоки до поискване от клиента, разпоредбите относно 

заместване, посочени в раздел 2.3.2, не се прилагат по отношение на стоките, 

доставени на C. Следователно, се счита, че се извършва прехвърляне на стоки 

съгласно член 17 на Директивата за ДДС от държава членка 1 до държава членка 

2 за стоките, доставени на С. Тъй като условията за тези стоки престават да 

бъдат изпълнявани, се счита, че прехвърлянето се извършва непосредствено 

преди доставката на С (член 17а, параграф 7, втора алинея на Директивата за 

ДДС). 

 Понятието „непосредствено преди”, макар и да не е изрично обяснено в 

Директивата за ДДС, трябва да се разглежда в рамките на цялостното 

функциониране на системата като ставащо в същия ден като деня на доставката, 

извършена от А до С. 

 По отношение на стоките, продадени на C, се счита, че A извършва освободена 

вътреобщностна доставка в държава членка 1 и вътреобщностно придобиване в 

държава членка 2 (както бе споменато по-горе, други стоки биха могли да 

останат под договора за складиране на стоки до поискване от клиента между А и 

В). Облагаемото събитие се провежда през септември, а изискуемостта ще 

настъпи не по-късно от 15 октомври. За да декларира своето вътреобщностно 

придобиване в държава членка 2, A трябва да бъде идентифициран за целите на 

ДДС в държава членка 2. 

 A ще трябва да декларира вътреобщностната доставка в своята декларация по 

ДДС в държава членка 1 и да включи сделката в своята обобщена декларация, 

като посочи себе си под идентификационния си номер по ДДС в държава членка 

2, както и облагаемата сума (член 76 на Директивата за ДДС). 

 A ще трябва също да отчита и дължимия ДДС при вътреобщностното 

придобиване чрез декларацията си по ДДС в държава членка 2. 

 A ще трябва да направи необходимите означения в регистъра, воден от него, за 

да го поддържа актуализиран (член 243, параграф 3, първа алинея на 

Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1, ж) на Регламента за изпълнение). 

 

Други наблюдения 

 Доставката от А до С следва собствените си правила („вътрешна“ доставка в 

държава членка 2, вътреобщностна доставка, износ) и е извън обхвата на 

мярката за опростяване на складирането на стоки до поискване от клиента. 

 

2.3.4 Връщане на стоките 
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превоз на стоки 

А: данъчнозадължено лице   В: данъчнозадължено лице 

 

Ситуация 

 Фирма А, установена в държава членка 1 (и не е установена в държава членка 2), 

превозва стоки през януари под режим за складиране на стоки до поискване от 

клиента до държава членка 2. Тези стоки са предназначени за фирма В, която е 

идентифицирана (установена или по друг начин) в държава членка 2. 

 През септември същата година е договорено, че А ще върне обратно останалите 

стоки, които не са продадени или използвани от В, и ще ги превози от държава 

членка 2 обратно в държава членка 1. 

 

Третиране по ДДС на складирането на стоки до поискване от клиента: 

 През януари A трябва да посочи превозването на стоките в регистъра, който се 

води от него (членове 17а, параграф 2, буква г) и член 243, параграф 3, първа 

алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1 на Регламента за 

изпълнение). 

 В обобщената си декларация A трябва да упомене ДДС номера на B, тъй като 

това е лицето, на което са изпратени стоки под режим на складиране на стоки до 

поискване от клиента (член 17а, параграф 2, буква г) и 262, параграф 2 на 

Директивата за ДДС).  

 През януари планираното придобиващо лице трябва да посочи пристигането на 

стоките в запаса в регистъра, който се води от него (член 243, параграф 3, втора 

алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2 на Регламента за 

изпълнение). В случай че планираното придобиващо лице не е 

складодържателят, съгласно член 54а, параграф 2, втора алинея на Регламента за 

изпълнение, датата на пристигане на стоките не е необходимо да се записва в 

регистъра на планираното придобиващо лице. Посочването на тази дата в 

последствие ще трябва да бъде намерено от данъчните власти в регистъра, воден 

от третата страна складодържател (за данъчни или търговски цели, виж раздел 

2.5.19).  

 По отношение на стоките, за които В действително е поел собствеността, се 

прилагат правилата, посочени в раздел 2.3.1 по-горе.  

 По отношение на стоките, за които B не е поел собствеността преди изтичането 

на 12-месечния срок, няма нито вътреобщностно снабдяване, нито 

вътреобщностно придобиване в отношенията между A и B.  

 По отношение на върнатите стоки не се счита също, че има вътреобщностна 

доставка съгласно член 17 на Директивата за ДДС, направена от A в държава 

членка 1, нито че има вътреобщностна доставка съгласно член 17 на 

Директивата за ДДС, извършена от A в държава членка 2, ако A записва 

връщането на стоките в регистъра, воден от него, както е предвидено в член 243, 

параграф 3, първа алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1, буква 

ДЧ 1 

А 

ДЧ 2 

 

запас          В 
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з) на Регламента за изпълнение (член 17а, параграф 5, буква б) на Директивата за 

ДДС). 

 След това А ще трябва да посочи идентификационния номер по ДДС на В в 

обобщената си декларация, както и „флаг”, указващ, че стоките са върнати (Член 

262, параграф 2 от Директивата за ДДС, тъй като това е „промяна в 

предоставената информация”6. Трябва да се отбележи, че в случай на връщане 

на стоки това споменаване в обобщената декларация не трябва да се разглежда 

като съществено условие за запазване на опростяването (вж. също раздел 2.5.6).  

 Планираното придобиващо лице (или складодържателят, в ситуацията, посочена 

в член 54а, параграф 2, втора алинея от Регламента за изпълнение), ще трябва да 

адаптира регистъра, държан от него (член 54а, параграф 2, буква д) от 

Регламента за изпълнение. 

 

2.3.5. Превишаване на периода от 12 месеца 

 

 

 

превоз на стоки 

А: данъчнозадължено лице   В: данъчнозадължено лице 

 

Ситуация: 

 Фирма А, установена в държава членка 1 (и не е установена в държава членка 2), 

превозва стоки на 5 януари на година N под режим на складиране на стоки до 

поискване от клиента до държава членка 2. Стоките пристигат в държава членка 

2 на същата дата. Тези стоки са предназначени за фирма В, която е 

идентифицирана (установена или по друг начин) в държава членка 2. 

 Година по-късно (година N + 1) стоките или част от тях все още не са доставени 

на В, но все още са на територията на държава членка 27. 

 

Третиране по ДДС на складиране на стоки до поискване от клиента 

 A трябва да посочи превоза на стоките на 5 януари на година N в регистъра, 

поддържан от него (членове 17а, параграф 2, буква г) и член 243, параграф 3 от 

Директивата за ДДС, и член 54а, параграф 1 от Регламента за изпълнение). 

 В обобщената си декларация A трябва да упомене ДДС номера на B, тъй като 

това е лицето, за което са изпратени стоки под режим на складиране на стоки до 

поискване от клиента (член 17а, параграф 2, буква г) и 262, параграф 2 на 

Директивата за ДДС). 

 Планираното придобиващо лице трябва да посочи пристигането на стоките на 5 

януари на година N в запаса в регистъра, който се води от него (член 243, 

параграф 3, втора алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2 от 

Регламента за изпълнение. В случай че Планираното придобиващо лице не е 

складодържателят, съгласно член 54а, параграф 2, втора алинея от Регламента за 

                                                           
6 Виж също раздел 2.5.22. 
7 Относно 12-месечния срок виж раздели 2.5.16 и 2.5.17. 

ДЧ 1 

А 

ДЧ 2 

 

запас          В 
не са доставени за 12 м. след 

пристигането 
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изпълнение, датата на пристигане на стоките не е необходимо да се записва в 

регистъра на планираното придобиващо лице. След това посочването на тази 

дата би трябвало да бъде установено от данъчните власти в регистъра, 

съхраняван от складосъдържателя на трета страна (за данъчни или търговски 

цели, вижте раздел 2.5.19).  

 По отношение на стоките, за които В е поел собствеността преди края на 12-

месечния период, се прилагат правилата, посочени в раздел 2.3.1 по-горе. 

 До края на 6 януари на година N + 1 (за правилното изчисляване на 12-месечния 

период виж раздели 2.5.16 и 2.5.17), B не е поел собствеността на стоките или 

част от тях. За останалите стоки не съществува нито вътреобщностна доставка, 

нито вътреобщностно придобиване в отношенията между А и В. 

 От 7 януари на година N + 1, в деня след изтичането на 12-месечния период, 

условията за режима за складиране на стоки до поискване от клиента вече не се 

изпълняват и се счита, че се провежда трансфер съгласно член 17 на 

Директивата за ДДС от A на останалите стоки от държава членка 1 към държава 

членка 2 (член 17а, параграф 4 на Директивата за ДДС). 

 За А се счита, че извършва освободена вътреобщностна доставка съгласно член 

17 на Директивата за ДДС в държава членка 1 и вътреобщностно придобиване 

съгласно член 21 на Директивата за ДДС в държава членка 2. Облагаемото 

събитие се извършва на 7 януари на година N + 1 и изискуемостта ще настъпи не 

по-късно от 15 февруари на година N + 1 (членове 67 и 69 на Директивата за 

ДДС). За да декларира своето вътреобщностно придобиване в държава членка 2, 

A ще трябва да бъде идентифициран за целите на ДДС в държава членка 2.  

 A ще трябва да декларира считаната за вътреобщностна доставка в своята 

декларация за ДДС в държава членка 1 и да включи сделката в обобщената си 

декларация, като посочи себе си под идентификационния си номер по ДДС в 

държава членка 2, както и облагаемата сума за тази доставка (член 76 на 

Директивата за ДДС). 

 A ще трябва да отчита дължимия ДДС по вътрешнообщностното си 

придобиване чрез своята декларация за ДДС в държава членка 2. 

 Регистрите както на А, така и на планираното придобиващо лице ще трябва ясно 

да отразяват положението на стоките, по отношение на които е надвишен 12-

месечният срок (член 243, параграф 3, първа алинея на Директивата за ДДС и 

член 54а, параграф 1)(в) и (2)(в) на Регламента за изпълнение).  
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2.3.6. Стоки изпратени на друга държава членка 

превоз на стоки 

 

 

 

А: данъчнозадължено лице    В: данъчнозадължено лице 

превоз на стоки 

 

 

 

 

 

 

Ситуация: 

 Фирма А, установена в държава членка 1 (и не е установена в държава членка 2), 

превозва стоки през януари под режим за складиране на стоки до поискване от 

клиента до държава членка 2. Тези стоки са предназначени за фирма В, която е 

идентифицирана (установена или по друг начин) в държава членка 2. 

 През септември същата година A прибира обратно (част от) стоките, които не са 

били доставени на B от запаса, но не ги превозва обратно до държава членка 1. 

Вместо това стоките се превозват до държава членка 3, където стоките се 

съхраняват от името на A (ситуацията в графиката). 

 Тази ситуация е различна от ситуацията, при която останалите стоки се 

превозват в рамките на продажба на С, фирма, установена в държава членка 3 

(ситуацията е включена в раздел 2.3.3 по-горе). 

 

Третиране по ДДС на складиране на стоки до поискване от клиента 

 През януари A трябва да посочи превоза на стоките в регистъра, поддържан от 

него (членове 17а, параграф 2, буква г) и член 243, параграф 3, първа алинея от 

Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1 от Регламента за изпълнение). 

 В обобщената си декларация A трябва да упомене ДДС номера на B, тъй като 

това е лицето, за което са изпратени стоки под режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента (член 17а, параграф 2, буква г) и 262, параграф 2 на 

Директивата за ДДС). 

 През януари планираното придобиващо лице трябва да посочи пристигането на 

стоките в запаса в регистъра, който се води от него (член 243, параграф 3, втора 

алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2 от Регламента за 

изпълнение. В случай че планираното придобиващо лице не е складодържателят, 

съгласно член 54а, параграф 2, втора алинея от Регламента за изпълнение, датата 

на пристигане на стоките не е необходимо да се записва в регистъра на 

планираното придобиващо лице. След това посочването на тази дата би 

трябвало да бъде установено от данъчните власти в регистъра, съхраняван от 

ДЧ 1 

А 

ДЧ 2 

 

запас          В 
 

 
 

ДЧ 3 

запас 
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складосъдържателя – трета страна (за данъчни или търговски цели, вижте раздел 

2.5.19). 

 По отношение на стоките, за които В действително е поел собствеността, се 

прилагат правилата, посочени в раздел 2.3.1 по-горе. 

 През септември, когато останалите стоки се превозват до държава членка 3, 

условията за режима за складиране на стоки до поискване в контекста на превоза 

от държава членка 1 до държава членка 2 престават да бъдат изпълнявани. 

Следователно, ще се извършва прехвърляне на стоки съгласно член 17 на 

Директивата за ДДС от държава членка 1 до държава членка 2. Условията за 

тези стоки престават да бъдат изпълнявани и се счита, че прехвърлянето се 

извършва непосредствено преди изпращането или превозването до държава 

членка 3 (член 17а, параграф 7, трета алинея на Директивата за ДДС). 

 Понятието „непосредствено преди”, макар и да не е изрично обяснено в 

Директивата за ДДС, трябва да се разглежда в рамките на цялостното 

функциониране на системата като ставащо в същия ден като деня на 

изпращането или превозването до държава членка 3. 

 Счита се, че A извършва освободена вътреобщностна доставка в държава членка 

1 (член 17 на Директивата за ДДС) и вътреобщностно придобиване в държава 

членка 2 (член 21 на Директивата за ДДС) на останалите стоки. Облагаемото 

събитие се провежда през септември, а изискуемостта ще настъпи не по-късно 

от 15 октомври (членове 67 и 69 на Директивата за ДДС). За да декларира своето 

вътреобщностно придобиване в държава членка 2, A трябва да бъде 

идентифициран за целите на ДДС в държава членка 2. 

 A ще трябва да декларира доставката в декларацията си по ДДС в държава 

членка 1 и да включи сделката в обобщената си декларация, като посочи себе си 

под идентификационния си номер по ДДС в държава членка 2, както и 

облагаемата сума за доставката (член 76 на Директивата за ДДС). 

 A ще трябва да отчита дължимия ДДС при вътреобщностното си придобиване 

чрез своята декларация за ДДС в държава членка 2. 

 A ще трябва също така да направи необходимите означения в регистъра, воден 

от него, за да го поддържа актуализиран (член 243, параграф 3, първа алинея на 

Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1, буква ж) на Регламента за 

изпълнение). В (или складодържателят, в ситуацията, посочена в член 54а, 

параграф 2, втора алинея на Регламента за изпълнение – виж раздел 2.5.19), 

също ще трябва да актуализира регистъра си (член 54а, параграф 2, буква д) на 

Регламента за изпълнение). 

 

Други наблюдения 

 A прави друго прехвърляне от държава членка 2 до държава членка 3 във връзка 

с превозването на стоките до държава членка 3 през септември. Следователно се 

счита, че A извършва освободена вътреобщностна доставка съгласно член 17 на 

Директивата за ДДС в държава членка 2 и вътреобщностно придобиване 

съгласно член 21 на Директивата за ДДС в държава членка 3. За последното 

облагаемо събитие той ще трябва да бъде идентифициран за целите на ДДС в 

държава членка 3. Обявеното в декларациите за ДДС и обобщените декларации 

следват нормалните правила и като такива не са свързани с правилата за 

опростяване на складирането на стоки до поискване от клиента. 
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 Може да се случи този втори превоз на стоките от държава членка 2 до държава 

членка 3 да попада в областта на правилата относно режима за складирането на 

стоки до поискване от клиента, при условие че са изпълнени всички необходими 

условия. Това обаче би изисквало А да не бъде установен в държава членка 3; би 

трябвало да има съществуващо споразумение с планирано придобиващо лице, 

което трябва да бъде идентифицирано в държава членка 3; A ще трябва да 

запише превоза в регистъра, воден от него, и A също така ще трябва да посочи 

новото планирано придобиващо лице в обобщената декларация, представена в 

държава членка 2. Всяка такава нова ситуация ще трябва да бъде предмет на 

напълно отделна оценка.  

 В случай че стоките се продават директно на C (извън режима за складирането 

на стоки до поискване от клиента) в държава членка 3, вътреобщностната 

доставка в държава членка 2 и вътреобщностното придобиване в държава членка 

3 следват нормалните правила и отново не са свързани с правилата за 

опростяване на складирането на стоки до поискване от клиента (виж също 

раздел 2.3.3.). 

 

2.3.7. Изнесени стоки 

превоз на стоки 

 

 

 

А: данъчнозадължено лице    В: данъчнозадължено лице 

 

превоз на стоки 

 

 

 

 

 

 

Ситуация: 

 Фирма А, установена в държава членка 1 (и не е установена в държава членка 2), 

превозва стоки през януари под режим за складиране на стоки до поискване от 

клиента до държава членка 2. Тези стоки са предназначени за фирма В, която е 

идентифицирана (установена или по друг начин) в държава членка 2. 

 През септември същата година, A, по отношение на стоките, които не са 

доставени на В, ги изнася с оглед на по-нататъшни дейности извън Европейския 

съюз. 

 

Третиране по ДДС на складиране на стоки до поискване от клиента 

ДЧ 1 

А 

ДЧ 2 

 

запас          В 
 
 

 

ДЧ 3 

запас 
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 През януари A трябва да посочи превоза на стоките в регистъра, поддържан от 

него (членове 17а, параграф 2, буква г) и член 243, параграф 3, първа алинея от 

Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1 от Регламента за изпълнение). 

 В обобщената си декларация A трябва да спомене ДДС номера на B, тъй като 

това е лицето, за което са изпратени стоки под режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента (член 17а, параграф 2, буква г) и 262, параграф 2 на 

Директивата за ДДС). 

 През януари планираното придобиващо лице трябва да посочи пристигането на 

стоките в запаса в регистъра, който се води от него (член 243, параграф 3, втора 

алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2 от Регламента за 

изпълнение). В случай че планираното придобиващо лице не е 

складодържателят, съгласно член 54а, параграф 2, втора алинея от Регламента за 

изпълнение, датата на пристигане на стоките не е необходимо да се записва в 

регистъра на планираното придобиващо лице. След това посочването на тази 

дата би трябвало да бъде установено от данъчните власти в регистъра, 

съхраняван от складосъдържателя – трета страна (за данъчни или търговски 

цели, вижте раздел 2.5.19).  

 По отношение на стоките, за които В действително е поел собствеността, се 

прилагат правилата, посочени в раздел 2.3.1 по-горе. 

 През септември, когато останалите стоки се превозват извън Европейския съюз, 

условията относно режима за складиране на стоки да бъдат изпълнявани. 

Следователно, ще се извършва прехвърляне на стоки съгласно член 17 на 

Директивата за ДДС от държава членка 1 до държава членка 2. Условията за 

тези стоки престават да бъдат изпълнявани и се счита, че прехвърлянето се 

извършва непосредствено преди изпращането или превозването до държава 

членка 3 (член 17а, параграф 7, трета алинея на Директивата за ДДС). 

 Понятието „непосредствено преди”, макар и да не е изрично обяснено в 

Директивата за ДДС, трябва да се разглежда в рамките на цялостното 

функциониране на системата като ставащо в същия ден като деня на 

изпращането или превозването. 

 Счита се, че A извършва освободена вътреобщностна доставка в държава членка 

1 (член 17 на Директивата за ДДС) и вътреобщностно придобиване в държава 

членка 2 (член 21 на Директивата за ДДС) на останалите стоки. Облагаемото 

събитие се провежда през септември, а изискуемостта ще настъпи не по-късно 

от 15 октомври (членове 67 и 69 на Директивата за ДДС). За да декларира своето 

вътреобщностно придобиване в държава членка 2, A трябва да бъде 

идентифициран за целите на ДДС в държава членка 2. 

 A ще трябва да декларира доставката в декларацията си по ДДС в държава 

членка 1 и да включи сделката в обобщената си декларация, като посочи себе си 

под ДДС идентификационен номер в държава членка 2, както и облагаемата 

сума за доставката (член 76 на Директивата за ДДС). 

 A ще трябва да отчита дължимия ДДС при вътреобщностното си придобиване 

чрез своята декларация за ДДС в държава членка 2. 

 A ще трябва също така да направи необходимите означения в регистъра, воден 

от него, за да го поддържа актуализиран (член 243, параграф 3, първа алинея на 

Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1, буква ж) на Регламента за 

изпълнение). В (или складодържателят, в ситуацията, посочена в член 54а, 

параграф 2, втора алинея на Регламента за изпълнение – виж раздел 2.5.19), 

също ще трябва да актуализира регистъра си (член 54а, параграф 2, буква д) на 

Регламента за изпълнение). 
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2.3.8. Унищожаване или загуба на стоките 

 

 

 

превоз на стоки 

А: данъчнозадължено лице    В: данъчнозадължено лице 

 

Ситуация: 

 Фирма А, установена в държава членка 1 (и не е установена в държава членка 2), 

превозва стоки през януари под режим за складиране на стоки до поискване от 

клиента до държава членка 2. Тези стоки са предназначени за фирма В, която е 

идентифицирана (установена или по друг начин) в държава членка 2. 

 През септември същата година и преди В да поеме собствеността върху всички 

получени стоки, останалата част от стоките са унищожени при пожар. 

 

Третиране по ДДС на складиране на стоки до поискване от клиента 

 През януари A трябва да посочи превоза на стоките в регистъра, поддържан от 

него (членове 17а, параграф 2, буква г) и член 243, параграф 3, първа алинея от 

Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1 от Регламента за изпълнение). 

 В обобщената си декларация A трябва да спомене ДДС номера на B, тъй като 

това е лицето, за което са изпратени стоки под режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента (член 17а, параграф 2, буква г) и 262, параграф 2 на 

Директивата за ДДС). 

 През януари планираното придобиващо лице трябва да посочи пристигането на 

стоките в запаса в регистъра, който се води от него (член 243, параграф 3, втора 

алинея на Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2 от Регламента за 

изпълнение). В случай че планираното придобиващо лице не е 

складодържателят, съгласно член 54а, параграф 2, втора алинея от Регламента за 

изпълнение, датата на пристигане на стоките не е необходимо да се записва в 

регистъра на планирания приобретател. След това посочването на тази дата би 

трябвало да бъде установено от данъчните власти в регистъра, съхраняван от 

складосъдържателя – трета страна (за данъчни или търговски цели, вижте раздел 

2.5.19). 

 По отношение на стоките, за които В действително е поел собствеността, се 

прилагат правилата, посочени в раздел 2.3.1 по-горе. 

 През септември, когато останалите стоки се превозват, условията относно 

режима за складиране на стоки до поискване престават да бъдат изпълнявани. 

Следователно, ще се извършва прехвърляне на стоки съгласно член 17 на 

Директивата за ДДС от държава членка 1 до държава членка 2. Условията за 

тези стоки престават да бъдат изпълнявани и се счита, че прехвърлянето се 

извършва от датата, когато стоките действително са били унищожени или, ако е 

невъзможно да се определи тази дата, датата, според която стоките са 

унищожени (член 17а, параграф 7, четвърта алинея на Директивата за ДДС). 

ДЧ 1 

А 

ДЧ 2 

  B 

загуба или унищожаване 

запас 
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 Счита се, че A извършва освободена вътреобщностна доставка съгласно член 17 

на Директивата за ДДС в държава членка 1 и вътреобщностно придобиване 

съгласно член 21 на Директивата за ДДС в държава членка 2 на унищожените 

стоки. 

 Облагаемото събитие се провежда през септември, а изискуемостта ще настъпи 

не по-късно от 15 октомври (членове 67 и 69 от на Директивата за ДДС). За да 

декларира своето вътреобщностно придобиване в държава членка 2, A трябва да 

бъде идентифициран за целите на ДДС в държава членка 2.  

 A ще трябва да декларира вътреобщностната доставка в своята декларация за 

ДДС в държава членка 1 и да включи сделката в обобщената си декларация, като 

посочи себе си под идентификационния си номер по ДДС в държава членка 2. 

Облагаемата сума е покупната цена или, при липса на такава цена, 

себестойността на стоките (член 76 на Директивата за ДДС). 

 A ще трябва да отчита дължимия ДДС при вътреобщностното си придобиване 

чрез своята декларация за ДДС в държава членка 2. Ще се прилага член 185, 

параграф 2 на Директивата за ДДС и няма да възникне изключване или 

ограничаване на правото на приспадане на ДДС върху вътреобщностното 

придобиване при унищожаването на стоките, при условие че такова 

унищожаване е „надлежно доказано или потвърдено”.  

 A ще трябва да направи необходимите означения в регистъра, воден от него, за 

да го поддържа актуализиран (член 243, параграф 3, първа алинея на 

Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1, буква ж) на Регламента за 

изпълнение). В (или складодържателят, в ситуацията, посочена в член 54а, 

параграф 2, втора алинея на Регламента за изпълнение, виж раздел 2.5.19), също 

трябва да актуализира регистъра си (член 54а, параграф 2, буква е) на 

Регламента за изпълнение). 

 

2.4. Опростяване на складирането на стоки до поискване от клиента и национални 

правила за ДДС 

Мярката за опростяване на режима за складиране на стоки до поискване от клиента, 

предвидена в член 17а на Директивата за ДДС, влиза в сила от 1 януари 2020 г. и трябва 

да се прилага от всички държави членки. Това означава, че всички други възможни 

национални договорености по отношение на складирането на стоки до поискване от 

клиента и които се отклоняват от членове 17 и 17а на Директивата за ДДС не са в 

съответствие с правото на ЕС. Държавите членки нямат възможността да прилагат 

такива отклоняващи се национални правила във връзка с трансгранични ситуации на 

складиране на стоки до поискване от клиента, дори ако тези национални правила са по-

широки или по-гъвкави за фирмите от тези, предвидени в членове 17 и 17a на 

Директивата за ДДС.  

 

2.5. Специфични въпроси, произтичащи от тези разпоредби 

 

2.5.1. Насоки, приети от Комитета по ДДС 

Насоки, произтичащи от 113-то заседание на Комитета по ДДС от 3 юни 2019 г. 

3. НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ВЪПРОСИ ОТНОСНО 

ПРИЛАГАНЕТО НА НОВОПРИЕТИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДДС 
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3.1 Произход: Комисията 

Позовавания Членове 17а, 36а, 138, параграфи 1 и 1а, 243, параграф 3 и 262, 

параграф 2 от Директивата за ДДС 

Членове 45а и 54а от Регламента за изпълнение на ДДС 

Предмет: Изпълнение на Пакета за бързи решения: Директива (ЕС) 

2018/1910 на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 

на Съвета 
(Документ taxud.c.1(2019)3533969 – Работен документ № 968) 

 

Документ B - taxud.c.1(2019)7898019 Работен документ № 973 

Складиране на стоки до поискване от клиента: Как да се справим с малки загуби 

(раздел 3.1.1.)8 

Комитетът по ДДС почти единодушно се съгласява, че малките загуби на стоки под 

режим за складиране на стоки до поискване от клиента (член 17а от Директивата за 

ДДС), произтичащи от действителния характер на стоките, от непредвидими 

обстоятелства или от разрешение или указание на компетентните органи, не трябва да 

пораждат прехвърляне на тези стоки по смисъла на член 17 от Директивата за ДДС. 

Освен това, Комитетът по ДДС с голямо мнозинство се съгласява, че за целите на такъв 

режим на складиране на стоки до поискване от клиента „малки загуби” се считат 

загубите, които възлизат на по-малко от 5% от стойността или количеството на общия 

запас от стоки такъв, какъвто е на датата, след пристигането на мястото на съхранение, 

че стоките са действително извадени или унищожени или, ако е невъзможно да се 

определи тази дата, датата, на която е установено, че стоките са били унищожени или 

липсват. 

 

Документ С - taxud.c.1(2019)7898957 Работен документ № 974 

Складиране на стоки до поискване от клиента: Да се счита ли склад за складиране на 

стоки до поискване от клиента за постоянен обект на доставчика (раздел 3.1.2.)9 

1. Комитетът по ДДС единодушно потвърждава, че опростяването на режима за 

складиране на стоки до поискване от клиента, предвидено в член 17а от Директивата за 

ДДС, се прилага независимо от това дали данъчнозадълженото лице, което прехвърля 

стоките (наричано по-долу „доставчикът”), е идентифицирано за ДДС цели в държавата 

членка, до която са превозени стоките съгласно този режим. 

2. Въпреки това, когато доставчикът е установил своята фирма или има постоянен 

обект в държавата членка на пристигане на стоките, Комитетът по ДДС единодушно 

потвърждава, че опростяването на складирането на стоки до поискване от клиента, 

предвидено в член 17а от Директивата за ДДС, не се прилага. 

Комитетът по ДДС единодушно се съгласява, че това е така, независимо дали 

постоянният обект на доставчика действително се намесва (по смисъла на член 192а от 

Директивата за ДДС) в доставката на стоки, извършена от доставчика. 

                                                           
8 Тази позиция се отнася до съответния раздел на Работния документ на Комитета по ДДС № 968. 
9 Тази позиция се отнася до съответния раздел на Работния документ на Комитета по ДДС № 968. 

https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/8e08ca08-307d-4f28-b14e-c980f9eaecab/details
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf
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3. Комитетът по ДДС единодушно се съгласява, че когато складът, до който се 

транспортират стоките под режим за складиране на стоки до поискване от клиента, се 

притежава и управлява от лице или лица, различни от доставчика, този склад не се 

разглежда като постоянен обект на доставчика. 

4. Комитетът по ДДС с голямо мнозинство се съгласява, че когато складът, до който са 

превозени стоки от друга държава членка, с оглед на това стоките да бъдат доставени 

на по-късен етап на идентифициран клиент, се притежава (или наема) и е пряко 

управляван от доставчика с негови собствени средства, присъстващи в държавата 

членка, в която се намира складът, този склад се разглежда като негов постоянен обект. 

Но, когато такъв склад не се управлява от доставчика с негови собствени средства или 

когато тези средства действително не присъстват в държавата членка, в която се намира 

складът, Комитетът по ДДС с голямо мнозинство се съгласява, че независимо от това, 

че складът е притежаван (или нает) от доставчика, той не може да се счита за негов 

постоянен обект. 

 

2.5.2. Задължителна ли е системата за опростяване на складирането на стоки до 

поискване от клиента? Може ли фирмата да избере да не го прилага? 

Опростяването е приложимо при условие, че са изпълнени всички условия в член 17а, 

параграф 2 от Директивата за ДДС. Ако по някаква причина едно от условията не е 

изпълнено, се извършва „прехвърляне” по смисъла на член 17 от Директивата за ДДС, 

което ще доведе до вътрешнообщностно снабдяване в държавата членка на тръгване и 

до вътреобщностно придобиване (съгласно член 21 от Директивата за ДДС) в 

държавата членка на пристигане. 

Следователно системата като такава не е задължителна, тъй като фирмата може да 

избере да приложи или не опростяването на складирането на стоки до поискване от 

клиента чрез изпълнение или неизпълнение на необходимите условия, предвидени за 

този режим в член 17а на Директивата за ДДС. Ако тези условия не са изпълнени, 

прехвърлянето на стоките в друга държава членка ще попада в обхвата на членове 17 и 

21 на Директивата за ДДС и последващата доставка до планираното придобиващо лице 

ще се счита за вътрешна доставка в държавата членка, в която стоките са пристигнали. 

Разбира се, това ще означава, че доставчикът ще трябва да бъде идентифициран за 

целите на ДДС в тази държава членка. Този номер по ДДС ще трябва да бъде използван 

от доставчика/данъчнозадълженото лице, което премества стоките от една държава 

членка в друга държава членка, за да декларира (считаното за) вътреобщностно 

придобиване във връзка с „прехвърлянето” на собствените си стоки и последващата 

доставка на стоките. Разбира се, основната цел на опростяването е било именно да се 

избегне задължителното идентифициране на доставчика в държавата членка, до която 

са превозени стоките. 

 

2.5.3. Каква е връзката между членове 17 и 17а от Директивата за ДДС? 

Член 17, параграф 1 от Директивата за ДДС определя понятието „прехвърляне в друга 

държава членка” и го присвоява към доставка на стоки (която следва да бъде 

последвана от считаното за вътреобщностно придобиване на стоки въз основа на член 

21 от Директивата за ДДС).  

Член 17, параграф 2 на Директивата за ДДС изброява редица изключения, при които 

превозването на стоки от една държава членка до друга държава членка не трябва да се 
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„счита за прехвърляне в друга държава членка”. В този случай превозването на стоките 

не се счита за доставка на стоки (обикновено наричана „непрехвърляне“). 

Член 17а от Директивата за ДДС определя понятието „режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента” за целите на тази разпоредба. Трябва да бъдат изпълнени редица 

условия, за да съществува „режим за складиране на стоки до поискване от клиента” по 

смисъла на член 17а от Директивата за ДДС. Когато случаят е такъв, „режимът за 

складиране на стоки до поискване от клиента” не се третира като доставка на стоки. 

Може да се повдигне въпросът дали, в случай че условията за режим за складиране на 

стоки до поискване от клиента престанат да бъдат изпълнявани, би било възможно да 

се премине от член 17а от Директивата за ДДС към член 17, параграф 2 от Директивата 

за ДДС и позоваване на ситуация на „непрехвърляне” , С други думи дали би могло да 

се предвиди, че данъчнозадълженото лице, след като първоначално е започнало 

прилагането на режим за складиране на стоки до поискване от клиента, може да се 

промени и да заяви, че в случай че условията за това опростяване престанат да се 

прилагат, приложима ще бъде една от конкретните ситуации, изброени в член 17, 

параграф 2 от Директивата за ДДС.  

Според службите на Комисията, това не би било възможно предвид формулировката на 

член 17а, параграф 7 от Директивата за ДДС, който предвижда, че в случай че 

условията за опростяване на складирането на стоки до поискване от клиента престанат 

да бъдат изпълнявани, „се счита, че се извършва прехвърляне на стоки съгласно член 

17”. Единствените ситуации на прехвърляне всъщност са тези, обхванати от член 17, 

параграф 1 от Директивата за ДДС, тъй като член 17, параграф 2 от Директивата за 

ДДС, в съответствие с буквалната му формулировка, разглежда ситуации, „които не се 

считат за прехвърляне в друга държава членка”. 

 

2.5.4. Винаги ли е необходимо/разрешено да се регистрира за целите на ДДС в 

държавата членка на пристигане на стоките фирмата, извършваща прехвърлянето 

на стоки, когато не се прилага опростяване на режима за складиране на стоки до 

поискване от клиента, във връзка с вътреобщностните придобивания, направени 

там? Каква е ситуацията, в случай че тези вътреобщностни придобивания са 

освободени? 

Въпреки че е повдигнат в рамките на опростяването на режима за складиране на стоки 

до поискване от клиента, въпросът, разгледан в този раздел, е по-широк и всъщност се 

отнася до задължението за регистрация за целите на ДДС в държавата членка, в която е 

извършено вътрешнообщностно придобиване, освободено съгласно член 140, параграф 

в) от Директивата за ДДС. Поради тази причина съответната насока по този въпрос 

може да бъде намерена в раздел 4.3.1. от настоящите Обяснителни бележки под 

заглавието „Освобождаване на вътреобщностна доставка на стоки: в комбинация с 

незадължителното обратно начисляване, предвидено в член 194 (раздел 3.3.3.)”. 

За по-ясно разбиране на въпроса първо следва да се обясни, че: 

1) Съгласно член 194 от Директивата за ДДС държавите членки могат да 

определят, в случай че няма установен доставчик на тяхна територия, че 

придобиващото лице е отговорно за плащането на ДДС (обикновено наричано 

„обратно начисляване”). В такъв случай придобиващото лице отчита ДДС 

(вместо да бъде обложено с данък от доставчика) и извършва приспадане в 

същата декларация за ДДС. 
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2) Съгласно член 140, буква в) от Директивата за ДДС вътреобщностните 

придобивания на стоки са освободени от ДДС, когато според критериите в 

членове 170 и 171 от Директивата за ДДС лицето, което придобива стоките, при 

всички обстоятелства ще има право на пълно възстановяване на ДДС дължимо 

при вътреобщностното придобиване. Един от критериите в горепосочените 

членове е, че въпросното лице не извършва други доставки в държавата членка, 

в която е извършено вътреобщностното придобиване, освен тези, за които 

придобиващото лице носи отговорност във връзка с обратното начисляване. 

Когато се извърши „прехвърляне” на стоки от държава членка 1 до държава членка 2, 

последвано от последваща доставка в държава членка 2 на тези стоки, и не са 

изпълнени условията, определени в член 17а от Директивата за ДДС за опростяване на 

складирането на стоки до поискване от клиента, комбинацията от членове 17, 21 и 194 

(ако държава членка 2 е използвала опцията в тази разпоредба) може да доведе до (i) 

доставка на стоки съгласно член 17 от Директивата за ДДС в държава членка 1, 

извършена от данъчнозадълженото лице, което премества стоките от една държава 

членка в друга държава членка (ii) считано за вътреобщностно придобиване съгласно 

член 21 от Директивата за ДДС, извършено в държава членка 2 от данъчнозадълженото 

лице, преместващо стоките от една държава членка в друга държава членка; (iii) 

последваща „вътрешна” доставка с обратно начисляване, за която лицето задължено по 

ДДС, ще бъде придобиващото лице. Следователно, считаното за вътреобщностно 

придобиване, посочено в (ii), ще бъде освободено съгласно член 140, буква в) от 

Директивата за ДДС (при условие че лицето, осъществяващо вътреобщностното 

придобиване, би имало право на пълно възстановяване на ДДС по това вътреобщностно 

придобиване, ако е било обложено с данък). 

Възниква въпросът дали в ситуацията, описана в предходния параграф, фирмата, 

извършваща прехвърлянето на стоки, може или трябва да бъде идентифицирана за 

целите на ДДС във връзка с освободените вътреобщностни придобивания, които се 

извършват в държавата членка на пристигане на стоките. 

Отговорът на този въпрос е, че дори ако вътреобщностното придобиване е освободено, 

фирмата ще трябва да бъде регистрирана за целите на ДДС в държавата членка, в която 

е извършено вътреобщностното придобиване (въз основа на член 214, параграф 1, 

буква б) от Директивата за ДДС). Няма възможност фирмите да бъдат освободени от 

това задължение (съгласно член 272 от Директивата за ДДС) и държавите членки не 

могат да откажат регистрацията. 

Освен това регистрацията може да бъде необходима за целите на член 138, параграф 1 

от Директивата за ДДС (във формулировката в сила от 1 януари 2020 г.), според която 

освобождаването от ДДС на считаната за вътреобщностна доставка на стоки, 

извършена в държавата членка на тръгване на стоките от данъчнозадълженото лице, 

което премества стоките от една държава членка в друга държава членка, зависи от 

идентифицирането за целите на ДДС на това лице в друга държава членка. 

 

2.5.5. Кога фирмата, което изпраща стоки от една държава членка в друга при 

опростяване на режима за складиране на стоки до поискване от клиента, е 

задължена да се регистрира за целите на ДДС в държавата членка на пристигане на 

стоките? 

В рамките на опростяване на складирането на стоки до поискване от клиента, 

доставчикът (данъчнозадълженото лице, преместващо стоките от една държава членка 
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в друга държава членка) избягва регистрацията по ДДС (както и подаването на 

декларация по ДДС и отчитането на дължимия ДДС) в държавата членка, до която 

превозва стоките с оглед да ги достави на по-късен етап на планираното придобиващо 

лице. 

Когато обаче условията, необходими за съществуването на режима за складиране на 

стоки до поискване от клиента, престанат да бъдат изпълнявани, доставчикът е длъжен 

незабавно да се регистрира за целите на ДДС. 

Има ситуации, когато е предвидимо за доставчика, че ще бъде задължен да се 

регистрира за целите на ДДС в държавата членка, до която е превозил стоките под 

режим за складиране на стоки до поискване от клиента: например в случаите, когато 

12-месечният срок скоро ще бъде превишен. Също така, когато доставчикът реши да 

извърши доставка на трето лице или да изпрати стоките в друга държава членка. 

Следователно, като се вземе предвид възможното времетраене на националните 

процедури, свързани с регистрацията по ДДС, е препоръчително доставчикът да поиска 

регистрационен номер по ДДС, веднага щом узнае, че опростяването вече няма да се 

отнася за него. 

Разбира се, има ситуации, при които доставчикът не може да знае предварително, че ще 

бъде задължен да се регистрира по ДДС: например в случаи на унищожаване или 

кражба на стоки. Важно е да се подчертае, че доставчикът, действащ добросъвестно, не 

трябва да бъде санкциониран в подобни ситуации и трябва да се спазва неутралността 

на данъка. 

 

2.5.6. Разлика между „необходимите условия за прилагане на опростяването на 

складирането на стоки до поискване от клиента” и „допълнителните задължения, 

свързани с опростяването на складирането на стоки до поискване от клиента” 

Трябва да се прави разлика, от една страна, между условията, които задължително 

трябва да бъдат изпълнени, за да се счита, че съществува режим за складиране на стоки 

до поискване от клиента (съществените условия), и от друга страна, допълнителните 

задължения, свързани с тази схема. Първите са условията, определени в член 17а, 

параграф 2 от Директивата за ДДС; в случай че някое от тях не бъде изпълнено, 

последицата е, че опростяването на складирането на стоки до поискване от клиента в 

член 17а от Директивата за ДДС не се прилага. Последните са всякакви други 

задължения, установени от законодателството във връзка с опростяването на 

складирането на стоки до поискване от клиента; фактът, че някое от тях не е спазено не 

пречи на прилагането на опростяването, въпреки че в този случай могат да се прилагат 

национални санкции. 

Пример: въз основа на член 17а, параграф 2, буква г) от Директивата за ДДС 

доставчикът трябва да посочи превоза на стоките под режим за складирането на стоки 

до поискване от клиента в своя регистър (виж член 243, параграф 3, първа алинея от 

Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1) от Регламента за изпълнение) и да се 

посочи идентификационния номер по ДДС на планираното придобиващо лице в 

обобщената му декларация (член 262, параграф 2 от Директивата за ДДС). Това са 

някои от условията (изброени в член 17а, параграф 2 от Директивата за ДДС), които 

трябва да бъдат изпълнени, за да се прилага опростяване.  

Продължавайки примера, планираното придобиващо лице трябва също така да посочи 

„описанието и количеството на стоките, предназначени за него” в регистъра, воден от 
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него (член 243, параграф 3, втора алинея от Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2, 

буква б) от Регламента за изпълнение). Това обаче не е условие за прилагане на 

опростяването съгласно член 17а, параграф 2 от Директивата за ДДС; това е просто 

задължение, произтичащо от член 243, параграф 3 от Директивата за ДДС. 

Неизпълнението на това задължение не възпрепятства прилагането на режима за 

складиране на стоки до поискване от клиента. Разбира се, в този случай могат да се 

прилагат национални санкции. 

И накрая, в случаите на връщане и заместване, условията, посочени в член 17а, 

параграф 5 от Директивата за ДДС, в първия случай, и в член 17а, параграф 6 от 

Директивата за ДДС, във втория случай, трябва да се разглеждат като съществени 

условия, необходими за продължаване на прилагането на опростяването на складиране 

на стоки до поискване от клиента. С други думи, в случаите на връщане и заместване се 

счита, че се извършва прехвърляне по смисъла на член 17 от Директивата за ДДС, 

освен ако не са изпълнени гореспоменатите условия.  

 

2.5.7 Може ли да се приложи опростяване, в случай че доставчикът е регистриран за 

целите на ДДС (но не е установен) в държавата членка, в която са изпратени 

стоките? 

Законодателството определя, че доставчикът не трябва да е установил своята фирма 

или да има постоянен обект в държавата членка, до която стоките се изпращат или 

превозват (член 17а, параграф 2, буква б) от Директивата за ДДС). Това означава, че 

регистрацията по ДДС на доставчика в държавата членка на запаса не е достатъчна 

сама по себе си, за да изключи прилагането на опростяване; важно е дали той е 

установил своята фирма или има постоянен обект в тази държава членка.  

 

2.5.8. Може ли да се приложи опростяване, в случай че планираното придобиващо лице 

е регистрирано за целите на ДДС (но не е установено) в държавата членка, в която са 

изпратени стоките? 

Освен това се предвижда, че лицето, на което ще бъдат доставени стоките, трябва да 

бъде идентифицирано за целите на ДДС в държавата членка на запаса (член 17а, 

параграф 2, буква в) от Директивата за ДДС). Следователно не е необходимо 

планираното придобиващо лице да бъде установено в държавата членка на 

съхранението; достатъчна е идентификация по ДДС. 

 

2.5.9. Може ли да се приложи опростяване, в случай че превозът се извършва от 

планираното придобиващо лице от името на доставчика? 

В член 17а, параграф 2, буква а) от Директивата за ДДС се посочва, че стоките трябва 

да бъдат изпратени или превозени от доставчика или „от трета страна от негово име”. 

Освен това не е предвидено кой трябва да бъде тази „трета страна”. 

Правният текст не изключва, че въпросната трета страна може да бъде планираното 

придобиващо лице, но е важно да се подчертае, че в този случай планираното 

придобиващо лице трябва да превози стоките от името на доставчика, което означава, 

че доставчикът все още е собственик на стоките по време на превозването и по времето, 

когато стоките се съхраняват в склада. Ако случаят не е такъв, това няма да е ситуация 

на складиране на стоки до поискване от клиента, а директно вътреобщностна доставка, 
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последвана от вътреобщностно придобиване. Разбира се, доставчикът ще докаже на 

данъчната администрация, че са изпълнени условията за опростяване на складирането 

на стоки до поискване от клиента.  

 

2.5.10. Какво трябва да се счита за „доставка” на планираното придобиващо лице? 

Съгласно член 17а, параграф 2, буква а) от Директивата за ДДС стоките се изпращат 

или превозват „с оглед на това стоките да бъдат доставени там” на по-късен етап до 

планирания купувач. Терминът „доставка” трябва да се разбира в този контекст по 

смисъла на член 14 от Директивата за ДДС, а не въз основа на националното 

гражданско законодателство. Това включва прехвърлянето на правото на разпореждане 

с материално имущество като собственик в съответствие с член 14, параграф 1 от 

Директивата за ДДС, но и другите случаи, изброени в член 14, параграф 2 от 

Директивата за ДДС. На практика прилагането на някои от ситуациите, включени в 

член 14 от Директивата за ДДС (например прехвърлянето със заповед на публичния 

орган на собствеността върху стоките срещу заплащане на обезщетение), по-скоро ще 

бъде по изключение или няма да се използва изобщо в контекста на складиране на 

стоки до поискване от клиента. 

Въпреки това, един конкретен случай, който вероятно ще се случи на практика в 

контекста на складирането на стоки до поискване от клиента, е положението на 

„комисионера” (член 14, параграф 2, буква в) от Директивата за ДДС). Такъв 

„комисионер” получава комисионна, която се заплаща при продажба на стоки. За 

целите на ДДС това представлява „доставка” от собственика на стоките до 

„комисионера”, дори ако въз основа на гражданското право това може да не е така. 

Друга „доставка” се предполага да се осъществи за целите на ДДС между 

„комисионера” и приобретателя на стоките. 

Възможно е да възникне ситуация, при която планираният приобретател е 

„комисионер”, който има множество клиенти и който изважда стоки от склада, за да 

бъдат продадени на тези клиенти. Възниква въпросът дали тази ситуация ще бъде 

обхваната от опростяване на складирането на стоки до поискване от клиента.  

Отговорът е, че в този случай, ако се счита, че доставките на стоки за целите на ДДС се 

извършват в рамките на концепцията за „комисионер”, схемата за складирането на 

стоки до поискване от клиента ще бъде приложима, доколкото всички условия са 

изпълнени. С други думи, „данъчно задълженото лице, за което стоките са 

предназначени да бъдат доставени”, за което се отнася член 17а, параграф 2, буква в) от 

Директивата за ДДС, може да бъде комисионер по смисъла на член 14, параграф 2, 

буква в) от Директивата за ДДС. 

 

2.5.11. Може ли опростяването да се прилага по отношение на няколко планирани 

придобиващи лица? 

Наистина е възможно доставчикът да изпрати или превози стоки за няколко планирани 

придобиващи лица. В този случай условията за прилагане на режима за складирането 

на стоки до поискване от клиента за всяко отделно придобиващо лице трябва да бъдат 

изпълнени. По-специално е важно стоките да бъдат идентифицирани като 

предназначени за определено планирано придобиващо лице. Освен това всяко 

планирано придобиващо лице трябва да отрази в регистъра си „описанието и 

количеството на предназначените за него стоки” (член 54а, параграф 2, буква б) от 
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Регламента за изпълнение), а доставчикът ще трябва да посочи в собствения си 

регистър стойността, описанието и количеството на стоките, съответстващи на всеки от 

планираните придобиващи лица (член 54а, параграф 1, букви б) и г) от Регламента за 

изпълнение. 

 

2.5.12. В случай на заместване трябва ли вече да е сключен нов договор в момента на 

отмяната на първия? 

Изисква се да бъде сключен договор с ново планирано придобиващо лице преди или в 

същото време, когато договорът с предишното планирано придобиващо лице 

приключи. В този смисъл не трябва да има „прекъсване във времето” между два 

периода, при което стоките ще останат в държавата членка на пристигане, без да бъдат 

обхванати от режим за складирането на стоки до поискване от клиента. Ако това се 

случи, ще се извърши считана за вътреобщностна доставка съгласно член 17 от 

Директивата за ДДС и считано за вътреобщностно придобиване съгласно член 21 от 

Директивата за ДДС, от данъчнозадълженото лице, което е преместило стоките от една 

държава членка в друга, и „заместване” (по смисъла на опростяването на складирането 

на стоки до поискване от клиента в член 17а, параграф 6 от Директивата за ДДС) не би 

било възможно. 

 

2.5.13. Възможно ли е частично заместване? 

Частично заместване, при което планираното придобиващо лице се замества с друг в 

същата държава членка за част от стоките, които са били в рамките на първоначалния 

режим за складиране на стоки до поискване от клиента, наистина е възможно. Трябва 

да бъдат изпълнени същите условия и в този контекст договорът също трябва да бъде 

сключен преди или по същото време, когато първоначалният договор по отношение на 

стоките, за които се отнася заместването, приключва. 

В случай на такова частично заместване, номерът по ДДС на новото планирано 

придобиващо лице трябва да бъде посочен в обобщената декларация за периода, през 

който е извършено заместването (без стойността на стоките) съгласно член 17а, 

параграф 6 от Директивата за ДДС (във връзка с член 17а, параграф 2, буква г) от 

Директивата за ДДС и с член 262, параграф 2 от Директивата за ДДС). Това 

представлява ново позоваване в обобщената декларация за периода на заместване и не 

трябва да се разглежда или третира като корекция на предходната обобщена 

декларация, в което е посочено първоначалното планирано придобиващо лице 

(понастоящем „заместен”). В случай че заместването или частичното заместване се 

извършва в рамките на същия период на деклариране, в който е извършен превозът на 

стоките за първоначалното планирано придобиващо лице, тогава в обобщената 

декларация трябва да се посочи идентификационният номер по ДДС на планираното 

придобиващо лице, и на нов ред ДДС номерът както на планираното придобиващо 

лице, така и на лицето, което го замества, като по този начин се отразява 

първоначалният превоз и по-късното заместване (вж. също раздел 2.5.21). 

Частичното заместване трябва да бъде записано от доставчика в регистъра, предвиден в 

член 243, параграф 3, първа алинея от Директивата за ДДС и член 54а, параграф 1 от 

Регламента за изпълнение. Също така новото планирано придобиващо лице ще трябва 

да изпълни собствените си задължения, свързани с регистъра (член 243, параграф 3, 

втора алинея от Директивата за ДДС и член 54а, параграф 2 от Регламента за 

изпълнение). 
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2.5.14. Какво е значението на „други приложими условия” за заместването? Кой 

момент трябва да се вземе предвид? 

В член 17а, параграф 6 от Директивата за ДДС се определя, че не се извършва доставка 

съгласно член 17 от Директивата за ДДС, когато планираното придобиващо лице бъде 

заменено с друго, това заместване се вписва в регистъра на доставчика и „всички други 

приложими условия” (параграф 2 от член 17а от Директивата за ДДС) са изпълнени. С 

други думи, за „заместване” трябва да бъдат изпълнени същите условия, както при 

първоначална ситуация на складиране на стоки до поискване от клиента. 

Трябва обаче да се разбере, че тези условия трябва да се оценяват разумно (оттук 

думата „приложими” в правния текст) и обикновено по време на заместването, а не по 

време на първоначалния превоз. Например „споразумението”, посочено в член 17а, 

параграф 2, буква а) от Директивата за ДДС между доставчика и новото планирано 

придобиващо лице, трябва да съществува в момента на заместването, но не и в момента 

на първоначалния превоз. Освен това, например, новото планирано придобиващо лице 

трябва да бъде регистрирано в държавата членка на запаса в момента на заместването, 

но не е задължително в момента на първоначалния превоз. Също така доставчикът ще 

трябва да упомене ДДС номера на новото планирано придобиващо лице в обобщената 

декларация за периода, в който се извършва заместването, но не и в обобщената 

декларация за периода на първоначалния превоз. Освен това е ясно, че заместването не 

е свързано с никакъв „нов превоз“ на стоките, тъй като тук е от значение 

първоначалният превоз на тези стоки. 

Както вече беше посочено в раздел 2.3.2, 12-месечният период, посочен в член 17а, 

параграф 4, от Директивата за ДДС започва в момента на първоначалния режим за 

складиране на стоки до поискване от клиента и не се рестартира в момента на 

заместване. Като цяло стоките могат да останат не по-дълго от 12 месеца под режим на 

складиране на стоки до поискване от клиента. 

 

2.5.15. Как да се справим с множество замествания? 

Специфична ситуация възниква, когато се извършват няколко замествания. Това може 

да се случи в рамките на един единствен деклариран период за обобщената декларация 

или в различни периоди. Въпросът как това трябва да бъде декларирано в съответната 

обобщена декларация е разгледан по-подробно в раздел 2.5.20. 

 

2.5.16. Как да определим 12-месечния период? 

Член 17а, параграф 4 от Директивата за ДДС определя 12-месечен срок „след 

пристигането на стоките в държавата членка, в която са изпратени или превозени”. За 

практическото прилагане на настоящия член е необходимо да се определи дали 

„пристигането” в тази разпоредба се отнася до момента, в който стоките влизат 

фактически на територията на държавата членка по местоназначение или до момента, в 

който стоките пристигат в склада в която те ще се съхраняват в тази държава членка. 

Въпреки че не е изрично предвидено в законодателството, изглежда, че „пристигането” 

по смисъла на член 17а, параграф 4 от Директивата за ДДС се отнася до пристигането 

на стоките в склада, където те ще се съхраняват в държавата членка по 

местоназначение. Това съответства на задължението да се посочи в регистъра датата, на 

която стоките пристигат в склада съгласно член 54а, параграф 1, буква в) и параграф 2, 
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буква в) от Регламента за изпълнение. Това се подкрепя и от факта, че за страните може 

да е трудно да знаят точната дата на влизане в държавата ленка по местоназначение. 

Следователно, критерият за „пристигането в склада” съответства в по-голяма степен на 

принципа на правната сигурност. 

За изчисляването на самия 12-месечен период не са предвидени конкретни правила. 

Поради това се прилагат общите правила на ЕС за определяне на периоди, дати и 

срокове (Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71). Това означава, че 12-месечният период 

започва в първия час на първия ден от периода и приключва с изтичането на последния 

час на същата дата, от която е започнал да тече периодът. За тази цел „първият ден от 

периода” е денят, следващ деня, в който е станало пристигането на стоките. 

Практически пример: превозът на стоки в рамките на режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента започва в понеделник на 6 януари 2020 г. от държава членка А до 

държава членка В и пристига същия ден на мястото за съхранение в държава членка В. 

12-месечният период започва от вторник 7 януари 2020 г. (00:00 часа) и изтича в края 

на четвъртък, 7 януари 2021 г. (24:00 часа). 

 

2.5.17. Как се определя 12-месечният период в случай на насипни стоки? 

Възникна въпросът кои счетоводни методи [LIFO (последна входяща-първа изходяща) 

или FIFO (първа входяща, първа изходяща)] трябва да се използват при определяне на 

12-месечния период по отношение на „насипните” стоки. Законодателството относно 

режима за складиране на стоки до поискване от клиента не предвижда никакви правила 

в това отношение. На практика обаче изглежда, че методът FIFO би бил най-

подходящата система за демонстриране на периода, през който насипните стоки са 

били държани под режим за складиране на стоки до поискване от клиента. 

Определянето на 12-месечния период трябва да се извърши по отношение на всяко 

планирано придобиващо лице поотделно. Въпреки че това в повечето случаи се разбира 

от само себе си, може да възникне особена ситуация, в случай че насипните стоки са 

поставени например в един единствен физически резервоар, който се използва за две 

планирани придобиващи лица.  

Пример: нефт е поставен под режим за складиране на стоки до поискване от клиента в 

един резервоар за две различни планирани придобиващи лица, наречени A и B, в една и 

съща държава членка. Въпросът е как се изчислява 12-месечният период. 

 
Дата Предназначен 

за A 
Предназначен 

за B 
Складиран до 
поискване от 
клиента от A 

Складиран до 
поискване от 
клиента от B 

Обем на 
резервоара 

12- 
месеца 

10.1.20 5000 литра    5000 литра  

15.3.20  3000 литра   8000 литра  

16.5.20   3000 литра  5000 литра  

18.8.20    2000 литра 3000 литра  

11.1.21 
(24:00) 

    3000 литра X за A 
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16.3.21     3000 литра X за B 

 

12-месечният период изтича на 11 януари 2021 г. (24:00 часа) по отношение на 

останалите 2000 литра (от 3000 литра), които са били предназначени за А. От този 

момент доставчикът трябва да бъде регистриран за целите на ДДС в държавата членка, 

в която е поставен резервоарът. По отношение на останалите 1000 литра, 

предназначени за B, 12-месечният период изтича на 16 март 2021 г. (24:00 часа). 

В контекста на примера и регистрацията на доставчика виж раздел 2.5.7. 

 

2.5.18. В какъв формат могат или трябва да се водят регистрите? 

Законодателството за складиране на стоки до поискване от клиента не предвижда в кой 

формат да се водят регистрите. В този смисъл държавите членки трябва да определят 

съответните условия. Разумно е обаче да се очаква, че държавите членки ще прилагат 

определена гъвкавост и няма да налагат твърде строги ограничения, например само 

отделен регистър на хартия, но биха приели например и електронни регистри. 

Освен това изглежда също, че трябва да се приемат и различни форми на електронен 

регистър. Основният елемент тук е съответните данни да са лесно достъпни за 

данъчната администрация, която трябва да може да извлича тези данни от електронната 

система на данъчнозадълженото лице без никакви затруднения. 

И накрая, не бива да се изключва воденето на един регистър за няколко склада, в които 

се съхраняват стоки, предназначени за един или повече планирани придобиващи лица. 

В такива случаи се прави ясно разграничаване между всеки склад и всяко планирано 

придобиващо лице.  

 

2.5.19. Могат ли държавите членки да налагат допълнителни задължения във връзка с 

регистъра на складодържателя, когато той е трета страна? 

Когато складодържателят е различен от планираното придобиващо лице, може да се 

счита, че полезното тълкуване на член 54а, параграф 2 от Регламента за изпълнение 

изисква той да поддържа регистър, който трябва да отразява елементите, посочени в 

букви в), д) и е) от тази разпоредба. Това изискване не трябва да представлява 

допълнителна тежест за складодържателя, тъй като тези данни ще трябва да бъдат 

посочени в регистъра, който той ще трябва да съхранява за търговски цели. Конкретни 

данъчни задължения за складодържателя в това отношение по принцип са възможни 

въз основа на член 273 от Директивата за ДДС („Държавите членки могат да налагат 

други задължения (…)”). Във всеки случай, всички допълнителни задължения за 

складодържателя на трета страна трябва да бъдат пропорционални и оправдани. 

 

2.5.20. Как да декларираме в обобщената декларация складиране на стоки до 

поискване от клиента и заместване (или няколко замествания), които се извършват в 

рамките на един и същ деклариран период за обобщената декларация? (Пак там, 

складиране на стоки до поискване от клиента и връщане на стоките в същия 

деклариран период за обобщената декларация) 
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Съгласно член 262, параграф 2 от Директивата за ДДС трябва да бъдат отразени в 

обобщената декларация както първоначалното прехвърляне на стоки под режим за 

складиране на стоки до поискване от клиента, така и „всяка промяна в предоставената 

информация” (за по-подробно обяснение на тази концепция, вижте раздел 2.5.22). Това 

означава, че прехвърлянето на стоки под режим на складиране на стоки до поискване от 

клиента, заместванията на планираното придобиващо лице 10 и връщането на стоки 

трябва да бъдат отразени в обобщената декларация. Трябва да се отбележи, че в случай 

на връщане на стоките споменаването в обобщената декларация обаче не трябва да се 

разглежда като съществено условие за запазване на опростяването (виж раздел 2.5.6). 

Следователно, идентификационният номер по ДДС на всяко планирано придобиващо 

лице, за когото са извършени прехвърляния в рамките на периода на деклариране, 

трябва да бъде включен в обобщената декларация. 

Когато има няколко прехвърляния на стоки в рамките на един и същ период на 

деклариране за едно и също планирано придобиващо лице, е целесъобразно, с цел 

опростяване, да се посочи неговият/нейният идентификационен номер по ДДС само 

веднъж. Но, когато превозите са предназначени за различни планирани придобиващи 

лица, всички релевантни номера трябва да бъдат включени в обобщената декларация. 

За заместванията, всеки идентификационен номер по ДДС на ново придобиващо лице 

трябва да бъде включен в обобщената декларация, дори ако са извършени няколко 

последователни замествания в рамките на един и същ деклариран период. Това 

произтича от член 17а, параграф 6 от Директивата за ДДС във връзка с член 17а, 

параграф 2, буква г) от Директивата за ДДС. За да може всяко едно от 

последователните замествания да се третира като такова, трябва да се направи 

позоваване на идентификационния номер по ДДС на всяко от придобиващите лица в 

обобщената декларация за периода, през който са извършени тези последователни 

замествания. Трябва да се посочат както идентификационният номер по ДДС на 

предишното планирано придобиващо лице, така и идентификационният номер по ДДС 

на новото планирано придобиващо лице. 

По отношение на връщането на стоките идентификационният номер по ДДС на всеки 

клиент, за когото са били предназначени върнатите стоките, трябва да бъде включен в 

обобщената декларация, заедно с флаг (виж примера в раздел 2.5.21). Тук съответният 

идентификационен номер по ДДС на клиента е номерът на клиента, за когото са били 

предназначени стоките в момента, в който започва връщането на стоките (например 

последното планирано придобиващо лице в случай на заместване/замествания). В 

случай на няколко връщания, всеки път, на части от стоките за същото планирано 

придобиващо лице през същия период, достатъчно е да се посочи веднъж 

идентификационният номер по ДДС на това планирано придобиващо лице в 

обобщената декларация, заедно с флага.  

 

Практически пример: 

Фирма А, установена в държава членка 1, която подава месечни обобщени декларации 

за вътреобщностни доставки, извършва следните сделки (изброени в точките по-долу). 

Януари 

                                                           
10 В конкретния случай на заместване задължението за отразяването му в обобщената декларация не 

възниква само от член 262, параграф 2 на Декларацията за ДДС, но и от член 17а, параграф 6, буква а) на 

Декларацията за ДДС, във връзка с член 17а, параграф 2, буква г) на Декларацията за ДДС. 
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 А изпраща от ДЧ 1 20 000 единици стоки до компания B в ДЧ 2 под режим на 

складиране на стоки до поискване от клиента. 

 А решава, че 5 000 единици от тези в рамките на договорените складови 

наличности с B ще бъдат поставени под режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента с C в ДЧ 2. 

 5 000 единици в рамките на режима за складиране на стоки до поискване от 

клиента с B се връщат на A в ДЧ 1. 

В обобщената декларация, представено в държава членка 1, съответстваща на месец 

януари, А трябва да включи следното: 

 Идентификационният номер по ДДС на фирма B в държава членка 2 без суми. 

 Идентификационните номера по ДДС на фирми B и C в държава членка 2 без 

никакви суми. Това ще показва (i) че е извършено заместване; (ii) че C е новото 

планирано придобиващо лице; (iii) че C е заместил B в стоките, които са обект 

на заместването. 

 Идентификационният номер по ДДС на фирма B в държава членка 2 без суми, 

но с флаг, указващ връщането на стоките. 

За частично заместване вижте също раздел 2.5.13. 

 

2.5.21. Глобален практически пример за обобщената декларация 

Фирма А, установена в държава членка 1, която подава месечни обобщени декларации 

за вътреобщностни доставки, извършва следните сделки изброени по-долу. За тези 

примери се счита, че всеки път, когато клиентът е собственик на стоки под режим за 

складиране на стоки до поискване от клиента, изискуемостта на ДДС (уредена с член 

67 от Директивата за ДДС, що се отнася до вътреобщностните доставки на стоки) се 

извършва в същия месец: 

Януари 

1) А изпраща от ДЧ 1 10 000 единици стоки до фирма B в ДЧ 2 под режим на 

складиране на стоки до поискване от клиента. 

2) А изпраща от ДЧ 1 5 000 единици стоки до компания C в ДЧ 2 под режим на 

складиране на стоки до поискване от клиента. 

3) А изпраща от ДЧ 1 10 000 допълнителни единици стоки до фирма B в ДЧ 2 под 

режим на складиране на стоки до поискване от клиента. 

4) A решава, че 5 000 единици в рамките на режима за складиране на стоки до 

поискване от клиента с B ще бъдат поставени под режим на складиране на стоки до 

поискване от клиента с C в ДЧ 2. 

5) 5 000 от единиците под режим за складиране на стоки до поискване от клиента с B се 

връщат на A в ДЧ 1. 

6) B поема собствеността на 5 000 единици. Извършено плащане: EUR 100 000. 

7) 2 000 единици от складираните стоки до поискване от клиента с C се продават на 

фирма D в ДЧ 2. Извършено плащане: 40 000 EUR.  

Февруари 

8) А изпраща от ДЧ 1 10 000 единици до фирма B в ДЧ 2 под режим за складиране на 

стоки до поискване от клиента. 
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9) Изпращане от ДЧ 1 10 000 единици до фирма C в ДЧ 2 под режим за складиране на 

стоки до поискване от клиента. 

10) A изпраща 2 000 единици, които вече са били в ДЧ 2 под режим за складиране на 

стоки до поискване от клиента с B, до фирма E в ДЧ 3, които да бъдат поставени под 

режим за складиране на стоки до поискване от клиента там. 

11) A изпраща от ДЧ 1 2 000 единици до фирма D в ДЧ 2 под режим за складиране на 

стоки до поискване от клиента. 

12) Всички единици, изпратени до D, се връщат на А в ДЧ 1. 

13) А изпраща от ДЧ 1 5 000 единици до фирма F в ДЧ 2 под режим за складиране на 

стоки до поискване от клиента. 

14) B поема собствеността на 8 000 единици. Извършено плащане: 160 000 EUR. 

15) C поема собствеността на 6 000 единици. Извършено плащане: 120 000 EUR. 

16) А връща в ДЧ 1 2 000 единици, които са били изпратени преди под режим за 

складиране на стоки до поискване от клиента до F. 

17) 1 000 от единиците на F се поставят под режим за складиране на стоки до поискване 

от клиента с Н в ДЧ 2. 

18) F поема собствеността върху останалите 2 000 единици. Извършено плащане: 40 

000 EUR. 

19) А продава директно 5 000 единици, поставени под режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента от C до G в ДЧ 3. Извършено плащане: 100 000 EUR. 

20) А решава, че 2 000 единици, поставени под режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента с B, ще бъдат преместени под режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента с C в ДЧ 2. По-късно през месец февруари същите тези 2 000 

единици се поставят под режим за складиране на стоки до поискване от клиента с Н в 

ДЧ 2. 

21) Други 2 000 единици от складираните стоки до поискване от клиента с B в ДЧ 2 се 

преместват в складираните стоки до поискване от клиента с Н в ДЧ 2. 

 

Информация, която трябва да бъде включена в обобщената декларация на A 

Януари 

В обобщената декларация, представено в ДЧ 1, съответстваща на месец януари, А 

следва да включи следната информация: 

 Идентификационният номер по ДДС на фирма B в ДЧ 2 без никакви суми (този 

номер се включва само веднъж и обхваща сделки 1 и 3). 

 Идентификационният номер по ДДС на фирма C в ДЧ 2 без никакви суми 

(сделка 2). 

 Идентификационните номера по ДДС на B и C в ДЧ 2 в същия ред (сделка 4). 

 Идентификационният номер по ДДС на B в ДЧ 2 с флаг, указващ връщането на 

стоките, и без суми (сделка 5). 

 Идентификационният номер по ДДС на B и сумата от 100 000 EUR (сделка 6). 

 Собственият идентификационен номер по ДДС на A в ДЧ 2 с облагаемата сума, 

определена за считаната за вътреобщностна доставка съгласно член 76 от 



43/85 
 

Декларацията за ДДС (сделка 7). Идентификационният номер по ДДС на D не 

трябва да се включва за тази сделка, тъй като тя се счита за вътрешна доставка 

от A до D в ДЧ 2. 

Февруари 

В обобщената декларация, представено в ДЧ 1, съответстваща на месец февруари, А 

следва да включи следната информация: 

 Идентификационният номер по ДДС на фирма B в ДЧ 2 без никакви суми 

(сделка 8). 

 Идентификационният номер по ДДС на фирма C в ДЧ 2 без никакви суми 

(сделка 9). 

 Собственият идентификационен номер по ДДС на A в ДЧ 2 с облагаемата сума, 

определена за считаната за вътреобщностна доставка съгласно член 76 от 

Декларацията за ДДС (сделка 10). В допълнение, за тази сделка А ще трябва да 

представи обобщената декларация в ДЧ 2, показваща идентификационния номер 

на ДДС на E в ДЧ 3, без да включва суми. 

 Идентификационният номер по ДДС на D в ДЧ 2 без никакви суми (сделка 11). 

 Идентификационният номер по ДДС на D в ДЧ 2 с флаг, указващ връщането на 

стоките, и без суми (сделка 12).  

 Идентификационният номер по ДДС на F в ДЧ 2 и без суми (сделка 13). 

 Идентификационният номер по ДДС на B и сумата от 160 000 EUR (сделка 14). 

 Идентификационният номер по ДДС на C и сумата от 120 000 EUR (сделка 15). 

 Идентификационният номер по ДДС на F в ДЧ 2 с флаг, обозначаващ връщането 

на стоките, и без суми (сделка 16). 

 Идентификационният номер по ДДС на фирми F и H в ДЧ 2 без суми в същия 

ред (сделка 17). 

 Идентификационният номер по ДДС на фирма F със сума от 40 000 EUR (сделка 

18). 

 Собственият идентификационен номер по ДДС на A в ДЧ 2 с облагаемата сума, 

определена за считаната за вътреобщностна доставка съгласно член 76 от 

Декларацията за ДДС (сделка 19). Тази сделка трябва да бъде обединена в един 

единствен ред с сделка 10 в обобщената декларация. Следователно би имало 

само един ред, в който идентификационният номер по ДДС на А в ДЧ 2 е 

показан за цялата облагаема сума, определена за двете считани за 

вътреобщностни доставки съгласно член 76 от Декларацията за ДДС (сделки 10 

и 19). В допълнение, за тази сделка (сделка 19) A ще трябва да представи 

обобщената декларация в ДЧ 2, показваща идентификационния номер на ДДС 

на G и сумата от 100 000 EUR. 

 Идентификационният номер по ДДС на фирми B и C в ДЧ 2 в същия ред, и 

идентификационният номер по ДДС на фирмите C и H в ДЧ 2 в друг ред, без 

никакви суми (сделка 20). 

 Идентификационният номер по ДДС на фирми B и H в ДЧ 2 в същия ред, без 

никакви суми (сделка 21). 

 

2.5.22. Какво означава „промяна в предоставената информация” в член 262, параграф 

2 от Директивата за ДДС? 

Като цяло, съгласно член 17а, параграф 2, буква г) и член 262, параграф 2 от 

Директивата за ДДС, когато стоките са изпратени или превозени под режим на 



44/85 
 

складиране на стоки до поискване от клиента от една държава членка в друга, 

данъчнозадълженото лице, изпращащо или превозващо стоките (само или чрез трета 

страна от негово име) трябва да въведе в обобщената си декларация самоличността на 

данъчнозадълженото лице, за което са предназначени стоките11 (планираното 

придобиващо лице) и идентификационния му номер по ДДС, издаден от държавата 

членка, до която стоките са изпратени или превозени (без стойността на стоките). Това 

се изисква от законодателството във връзка с всяко прехвърляне (превоз на стоки), 

извършено от доставчик за планирано придобиващо лице. 

Посоченото по-горе позоваване в обобщената декларация предоставя следната 

информация на участващите държави членки: 

i. фактът, че прехвърляне (превоз) на стоки, принадлежащи на 

данъчнозадълженото лице, което е представило обобщената декларация, е 

направено от него (или от трета страна от негово име) от една държава членка в 

друга държава членка и поради това има стоки, които физически присъстват на 

територията на последната държава членка;  

ii. фактът, че тези стоки се съхраняват в държавата членка на пристигане на 

разположение на, и вероятно ще бъдат придобити от, данъчнозадълженото лице, 

чийто идентификационен номер по ДДС е посочен в обобщената декларация; 

iii. фактът, че в обобщената декларация не се споменава никаква стойност, показва, 

че стоките са били изпратени под режим за складиране на стоки до поискване от 

клиента и следователно не представляват „нормална” вътреобщностна доставка. 

В допълнение към информацията, която трябва да бъде предоставена в обобщената 

декларация за „нормални” ситуации на складиране на стоки до поискване от клиента, 

на доставчика се налага да представя и информация в обобщената декларация за „всяка 

промяна в предоставената информация” (член 262, параграф 2 от Директивата за 

ДДС). 

Освен това, в правния текст не е предвидено какво обхваща това условие. Теоретично и 

ако се предприеме строг подход, биха могли да възникнат редица ситуации след 

изпращането на стоките под режим за складиране на стоки до поискване от клиента в 

друга държава членка, които могат да се считат за такава промяна, тъй като 

първоначално предоставената информация (която включва трите елемента, споменати 

по-горе) вече не би била точна. 

Преглед на тези ситуации: 

 Ситуации на стоки, отменени от планираното придобиващо лице, заместване на 

планираното придобиващо лице, стоки, продадени вътрешно на клиент, 

различен от планираното придобиващо лице. Във всички тези ситуации 

„промяна в предоставената информация” може да се счита за настъпила, като се 

има предвид, че стоките вече не са на разположение, нито е вероятно да бъдат 

придобити от данъчнозадълженото лице, чийто идентификационен номер по 

ДДС първоначално е посочен в обобщената декларация (виж точка ii) по-горе)12. 

 Ситуации на връщане на стоки на доставчика, на стоки, продадени на клиент в 

друга държава членка, на стоки, изнесени извън ЕС, и на загуба или 

унищожаване на стоките. В тези ситуации „промяна в предоставената 

информация” може да се счита за настъпила, тъй като стоките вече физически не 

                                                           
11 Виж раздел 2.5.23. 
12 По-специално за стоките, отменени от планирания приобретател, те вече са били придобити от него и 

следователно вече не са в режим на складиране на стоки до поискване от клиента. 
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се намират на територията на държавата членка, до която първоначално са били 

изпратени или превозени (виж точка i) по-горе). Освен това, в този случай 

стоките вече не са на разположение, нито е вероятно да бъдат придобити от 

данъчнозадълженото лице, чийто идентификационен номер по ДДС 

първоначално е посочен в обобщената декларация (виж точка ii) по-горе). 

В повечето от ситуациите, споменати по-горе, опростяването на складиране на стоки до 

поискване от клиента престава да се прилага (член 17а, параграф 7 от Директивата за 

ДДС) и се осъществява доставка (в случай на стоки, отменени от планираното 

придобиващо лице) или прехвърляне (по смисъла на член 17 от Директивата за ДДС). И 

двете ситуации представляват вътреобщностна доставка, извършена от доставчика в 

първата държава членка, и вътреобщностно придобиване в държавата членка на 

първоначалния запас. Тази доставка трябва да се посочи в обобщената декларация на 

доставчика (въз основа на член 262, параграф 1, буква а) от Директивата за ДДС), която 

осигурява последващото проследяване на стоките. 

В резултат това би било дублиране, объркване и натоварване на фирмите да разглеждат 

тези ситуации като „промяна в предоставената информация”, тъй като това отново би 

довело до друго упоменаване в обобщената декларация (въз основа на член 262, 

параграф 2 от Директивата за ДДС). 

Съществуват обаче две споменати по-горе ситуации, при които опростяването на 

складирането на стоки до поискване от клиента продължава да се прилага (доколкото 

са изпълнени определени условия) и които поради това не водят до ново упоменаване в 

обобщената декларация на основание член 262, параграф 1, буква а) от Директивата за 

ДДС: заместването на планираното придобиващо лице и връщането на стоките. 

Следователно изглежда, че „промяната в предоставената информация”, посочена в член 

262, параграф 2 от Директивата за ДДС, следва да бъде ограничена до тези две 

ситуации, тъй като ново упоменаване в обобщената декларация е от значение за 

осигуряване на физическото проследяване на стоките и правилната идентификация на 

данъчнозадълженото лице, упълномощено да откаже складирането на стоките. От 

правна гледна точка това тълкуване е в съответствие с член 17а, параграф 2, буква г) от 

Директивата за ДДС, който предвижда, че споменаването в обобщената декларация е 

условие за опростяване на складирането на стоки до поискване от клиента. По-нататък, 

това тълкуване е в съответствие с целта на правилата и води до много по-ниска тежест 

за фирмите от тази, произтичаща от стриктното тълкуване. 

 

2.5.23. Какво трябва да се разбира като „самоличност” на планираното придобиващо 

лице в член 17а, параграф 2, буква г) от Директивата за ДДС? 

Едно от условията в член 17а, параграф 2, буква г) от Директивата за ДДС за прилагане 

на опростяването на складирането на стоки до поискване от клиента е задължението на 

доставчика да включи в обобщената декларация самоличността на планираното 

придобиващо лице и издадения идентификационен номер по ДДС на планираното 

придобиващо лице от държавата членка, до която са изпратени или превозени стоки.  

На практика в обобщената декларация може да бъде посочен само 

идентификационният номер по ДДС на планираното придобиващо лице. Въпросът е 

как да се изпълни изискването на член 17а, параграф 2, буква г) от Директивата за ДДС 

за включване на самоличността на планираното придобиващо лице в обобщената 

декларация.  
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Идентифицирането на данъчнозадължено лице, използващо индивидуален 

идентификационен номер по ДДС, на практика означава, че всеки номер е издаден на 

едно конкретно данъчнозадължено лице. Държавите членки са задължени да 

съхраняват в електронна система данни за самоличността, дейността, правната форма и 

адреса на лице, на което е издаден идентификационен номер по ДДС (член 17, параграф 

1, буква б) от Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно 

административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху 

добавената стойност). 

С други думи, самоличността на данъчнозадълженото лице и неговият 

идентификационен номер по ДДС са тясно свързани (и като правило са неразделни) в 

системата. 

Следователно, изискването за включване на самоличността на планираното 

придобиващо лице трябва да се разглежда като изпълнено, когато идентификационният 

номер по ДДС на това планирано придобиващо лице е посочен в обобщената 

декларация. Това се потвърждава от формулировката на член 262, параграф 2 от 

Директивата за ДДС, която се отнася само за идентификационния номер по ДДС на 

планираното придобиващо лице, без да се посочва неговата самоличност. 

 

2.5.24. Предвидени ли са преходни мерки за превози, започващи преди и пристигащи 

след влизането в сила на опростяването на складирането на стоки до поискване от 

клиента? 

Законовите разпоредби не предвиждат никакви преходни мерки по отношение на 

превозите на стоки, които биха започнали преди 1 януари 2020 г. и биха приключили 

след тази дата (влизането в сила на опростяването на складирането на стоки до 

поискване от клиента). В тези ситуации обаче е необходимо да се осигури единен 

подход. В тази връзка, като се има предвид, че правилата за опростяване на 

складирането на стоки до поискване от клиента и определянето на режима за 

складирането на стоки до поискване от клиента, съдържащ се в тях, вземат предвид 

факта, че „стоките се изпращат или превозват... до друга държава членка” (член 17а, 

параграф 2), буква а) от Директивата за ДДС) изглежда следва да се прилагат следните 

правила: 

 ако превозът започва преди 1 януари 2020 г., не може да се приложи 

опростяването на складирането на стоки до поискване от клиента, въведено с 

член 17а от Директивата за ДДС, дори когато пристигането на стоките в 

държавата членка по местоназначение става след тази дата; 

 в случай че превозът започва на или след 1 януари 2020 г., се прилагат новите 

правила за опростяване на складирането на стоки до поискване от клиента. Ако 

се приложи опростяването, трябва да бъде попълнено съответно обобщената 

декларация за декларирания периода, което включва началната дата на превоза. 

 

2.5.25. Може ли доставчик, който не е установен в ЕС, да използва опростяването на 

складирането на стоки до поискване от клиента? Приложимо ли е „освобождаване 

от МП42” за внос на стоки, които впоследствие подлежат на режим за 

складирането на стоки до поискване от клиента? 

За целите на опростяването на складирането на стоки до поискване от клиента, 

доставчикът не може да установи своя бизнес, нито може да има постоянен обект в 
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държавата членка, до която се превозват или изпращат стоките. Освен това, няма друго 

условие по отношение на установяването на доставчика, който може да бъде установен 

в друга държава членка или по друг начин. 

Може да се постави въпросът дали освобождаването, предвидено в член 143, параграф 

1, буква г) и параграф 2 от Директивата за ДДС (т. нар „освобождаване от МП42” при 

внос), ще бъде приложимо, в случай че вносът е последван от превоз на складирани 

стоки до поискване от клиента. Отговорът е, че тъй като към момента на вноса все още 

няма сигурност по отношение на каквато и да е доставка за което и да е придобиващо 

лице, не може да се приложи освобождаване от МП42. Следователно това може да е 

ситуация, при която данъчнозадълженото лице, което премества стоките, би 

предпочело да не прилага опростяването на складирането на стоки до поискване от 

клиента, за да не загуби освобождаването при внос (въз основа на член 143, параграф 1, 

буква г) от Директивата за ДДС). 

 

2.5.26. Самоличност на планираното придобиващо лице – как трябва да стане 

известна на доставчика самоличността на планираното придобиващо лице? 

Достатъчен ли е договор за продажба? 

Като такива не съществуват специфични правила в Директивата за ДДС относно това, 

но договорът между доставчика и планираното придобиващо лице, който е основа за 

сделката за складирането на стоки до поискване от клиента, следва да бъде достатъчен 

в това отношение. Не само самоличността на планираното придобиващо лице трябва да 

се знае от доставчика, но и идентификационният номер по ДДС, издаден на това 

планирано придобиващо лице от държавата членка, до която се превозват стоките. 

Доставчикът трябва да посочи идентификационния номер по ДДС на планираното 

придобиващо лице в своята обобщена декларация, представено за периода на 

превозване на стоките. 

 

2.5.27. Какво се разбира под „споразумение” в член 17а, параграф 2, буква а) от 

Директивата за ДДС? Това винаги ли е договор за продажба? 

В Директивата за ДДС не се предвижда или предписва вида на споразумението, което 

трябва да съществува между доставчика и планираното придобиващо лице. Въпреки 

това е разумно да се предположи, че когато съществува договор между двете страни, 

според който планираното придобиващо лице е оправомощено да изважда стоки от 

определен вид от запаса срещу заплащане на определена цена (като по този начин 

придобива собствеността на тези стоки), тогава е изпълнено условието на член 17а, 

параграф 2, буква а) от Директивата за ДДС относно „съществуващо споразумение 

между двете данъчнозадължени лица”. 

 

2.5.28. Спазени ли са условията за на складирането на стоки до поискване от клиента, 

ако стоките, които ще бъдат доставени на планираното придобиващо лице, трябва 

да бъдат първо сортирани от трета страна в склада? 

По тази точка нищо не е предвидено в Директивата за ДДС; следователно не е 

изключено в този случай да бъдат изпълнени условията за опростяване на складирането 

на стоки до поискване от клиента. 
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2.5.29. Какво е и какво не трябва да се разглежда като склад за целите на 

опростяването на складирането на стоки до поискване от клиента? 

Изглежда разумно да се приеме, че режимът за складирането на стоки до поискване от 

клиента по правило включва склад в държавата членка на пристигане, където стоките 

се поставят и могат да бъдат поискани от планираното придобиващо лице. Член 54а, 

параграф 1, буква в) от Регламента за изпълнение изрично налага на доставчика 

задължението да посочи адреса на склада и датата на пристигане на стоките в този 

склад. Подобна справка може да се намери в член 54а, параграф 2, буква в) от 

Регламента за изпълнение относно регистъра на планираното придобиващо лице.  

Обратно, съществуването на склад не се споменава в член 17а, параграф 2 от 

Директивата за ДДС като условие за прилагането на опростяването на складирането на 

стоки до поискване от клиента. Следователно може да се постави въпросът дали склад, 

по обичайния му смисъл на „място за съхранение на стоки”, наистина е необходим или 

дали в това отношение съществуват други възможности (например стоки, съхранявани 

в камион, движещ се между планирани придобиващи лица, или дори куфарче, в което 

стоките, които са предмет на режима за складирането на стоки до поискване от клиента 

са много малки изделия).  

Според службите на Комисията е вероятно в тези случаи да възникне просто ситуация 

на „директна” доставка от доставчика на придобиващото лице. Поради тази причина, за 

да могат да прилагат опростяването в член 17а от Директивата за ДДС, в тези случаи 

участващите страни следва да могат да докажат, за да удовлетворят данъчните власти, 

че особената ситуация (например складиране на стоки чрез камион) наистина 

представлява режим за складирането на стоки до поискване от клиента по смисъла на 

член 17а, параграф 2 от Директивата за ДДС. Това означава, inter alia, че те трябва да 

докажат, че доставчикът остава собственик на стоките и че съществува споразумение 

между този доставчик и планираното придобиващо лице, според което последното е 

упълномощено да откаже стоките на по-късен етап. Освен това в тези случаи ще се 

изисква регистрите на доставчика и планираното придобиващо лице непрекъснато (в 

реално време) да отразяват къде се намират стоките във всеки конкретен момент, за да 

се даде възможност за надлежен контрол от страна на данъчните власти. 

 

2.5.30. Могат ли регистрите да се поддържат от трета страна (например 

складодържател) от името на доставчика и/или планираното придобиващо лице? 

Трето лице би могло да поддържа регистъра, но съответните данъчнозадължени лица, 

доставчик и планирано придобиващо лице, остават отговорни за изпълнението на това 

задължение (освен, що се отнася до планираното придобиващо лице, за елементите, 

посочени в член 54а, параграф 2, букви в), д) и е) от Регламента за изпълнение, когато 

са изпълнени условията, предвидени в член 54а, параграф 2, втора алинея, от 

Регламента за изпълнение).  

 

2.5.31. В случай на превоз, започващ през месец 1 и завършващ през месец 2, какъв е 

съответният период за целите на обобщената декларация? 

Подобно на посоченото в раздел 2.5.24. във връзка с преходните мерки съответната 

дата тук е датата на началото на превоза. Следователно, идентификационният номер по 

ДДС на планираното придобиващо лице ще трябва да бъде отразен от доставчика в 

обобщената декларация от месец 1. 
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3. ВЕРИЖНИТЕ СДЕЛКИ 

 

3.1. Съответната разпоредба 

Член 36а от Директивата за ДДС. 

 

3.2. Контекст 

Верижните сделки по смисъла на член 36а от Директивата за ДДС се отнасят до 

последователните доставки на едни и същи стоки (което означава, че има две или 

повече последователни доставки), когато доставените стоки са предмет на едно 

вътреобщностно превозване между две държави членки. 

Съдът на Европейския съюз (CJEU) нееднократно се е произнасял, че при тези 

ситуации вътреобщностният превоз на стоки може да се припише само към една от 

доставките във веригата, която има възможност да се възползва от освобождаването по 

член 138 от Директивата за ДДС за вътреобщностни доставки13. 

Въпреки това, Директивата за ДДС в текста си преди 1 януари 2020 г. не предвижда 

конкретно правило за разпределение на вътреобщностния превоз на стоките. Съдебната 

практика на СЕС дава някои насоки, но във всеки случай трябва да се направи цялостна 

оценка на всички специфични обстоятелства във всеки конкретен случай. 

Следователно, в тези ситуации не е приложимо общо правило и преценката за това как 

да се припише вътреобщностната доставка на конкретна сделка във веригата трябва да 

се прави за всеки отделен случай. Тази ситуация би могла да доведе до различни 

подходи сред държавите членки, което да доведе до ситуации на двойно облагане или 

необлагане, което да лиши операторите от правна сигурност. 

Новата разпоредба на член 36а от Директивата за ДДС се занимава с този проблем, 

определяйки правила с цел приписване на вътреобщностния превоз на стоките на 

конкретна доставка в рамките на верига от сделки. 

 

3.3. Какво прави разпоредбата? 

Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета въведе нов член 36а в Директивата за ДДС. Този 

член се занимава с въпроса каква е доставката, на която трябва да се приписва 

вътреобщностният превоз или изпращане на стоките при извършване на верижна 

сделка, тоест коя доставка трябва да се счита за вътреобщностна доставка.  

За да се приложи член 36а от Директивата за ДДС, трябва да бъдат изпълнени следните 

условия:  

 Стоките трябва да бъдат доставяни последователно. Поради това е необходимо 

във верижната сделка да участват най-малко три лица. 

 Стоките трябва да бъдат изпращани или превозвани от една държава членка до 

друга държава членка. В резултат на това верижните сделки, включващи внос и 

износ или включващи само доставки на територията на държава членка, не са 

обхванати от разпоредбата. 

                                                           
13 Това за първи път се твърди от СЕС в неговото решение от 6 април 2006 г. по дело C-245/04, Emag 

Handel Eder. 
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 Стоките трябва да бъдат превозвани или изпращани директно от първия 

доставчик до последния клиент във веригата. 

Ако тези условия са изпълнени, член 36а, параграф 1 от Директивата за ДДС 

установява общото правило: изпращането или превозването на стоките се приписва на 

доставката, извършена на междинния оператор. 

Член 36а, параграф 2 от Директивата за ДДС обаче предвижда възможност за 

дерогация от общото правило. Такъв ще бъде случаят, когато междинният оператор 

съобщи на своя доставчик своя идентификационен номер по ДДС, издаден от 

държавата членка, от която стоките са изпратени или превозени. В този случай 

изпращането или превозването на стоките се свързва с доставката, извършена от 

междинния оператор.  

Междинният оператор е определен в член 36а, параграф 3 от Директивата за ДДС. Това 

е доставчикът във веригата, различен от първия доставчик, който изпраща или превозва 

стоките сам или чрез трета страна от негово име. За да докаже статуса си на междинен 

оператор, той ще трябва да запази доказателства, че е превозил стоките от свое име или 

че е уредил превоза на стоките с трето лице, действащо от негово име. 

 

3.4. Различни сценарии – примери  

 

3.4.1. Пример 1 – прост случай на верижна сделка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договорен поток 

Физически поток 

 

Тук има последователни доставки на стоки от А до В и от В до С, където стоките са 

превозени само веднъж, от A в ДЧ 1 до C в ДЧ 2. Проблемът в случая е да се определи 

дали вътреобщностният превоз трябва да бъде причислен към доставката от A до B или 

към доставката от B до C. 

Съществуват обаче и по-сложни случаи, които дори могат да включват няколко 

превозвания на стоките в рамките на ЕС. В тези ситуации е важно да се анализира кои 

сделки попадат в обхвата на мярката, предвидена в член 36а, параграф 1 от 

Директивата за ДДС, и които не са обхванати и следователно трябва да се разглеждат 

отделно. Следователно първото нещо, което трябва да се направи, е да се ограничи 

верижната сделка. 

ДЧ 2 ДЧ 1 

 

А 

 

В 

 

С 
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3.4.2. Пример 2 – по-сложна ситуация, включваща различни превози 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договорен поток 

Физически поток 

 

В този пример има три различни превози: от A до B, от B до E и от E до F. Приема се, 

че превозите не само се извършват последователно във времето, но и че има ясно 

прекъсване между тях, така че да стане невъзможно да ги разглеждаме като едно-

единствено превозване. В този случай доставката от A до B и доставката от E до F не 

попадат в обхвата на мярката, въведена за верижни сделки, тъй като те не отговарят на 

условията, посочени в член 36а, параграф 1 на Директивата за ДДС, по-специално 

директен транспорт от първия доставчик до последния клиент във верига, включваща 

последователни доставки на едни и същи стоки. Следователно, доставките между A и B 

и между E и F са „нормални“ вътреобщностни доставки. 

Обратно, сделките между B, C, D и E са част от верижна сделка: стоките се доставят 

последователно между тези четири страни, стоките се изпращат или превозват от една 

държава членка (ДЧ 2) до друга държава членка (ДЧ 5) и стоките се превозват директно 

от първия доставчик (В) до последния клиент (Е) от веригата. 

Тези три сделки между тези четири страни трябва да се считат за разпределяне на 

превоза само на една от тях. 

 

3.5. Разпределяне на превоза до една от доставките във веригата – обяснения за 

примери 1 и 2 

Член 36а, параграф 1 от Директивата за ДДС установява общото правило. Транспортът 

ще бъде разпределен само на доставката, извършена до „междинния оператор”. 

От това правило може да се направи едно първо заключение, а именно, че превозът или 

изпращането могат да бъдат разпределени само на една доставка. Следователно, 

ДЧ 1 ДЧ 2 ДЧ 3 

 

А 

 

В 

 

С 

 

F 

 

E 

 

D 

ДЧ 6 ДЧ 5 
ДЧ 4 



52/85 
 

останалите доставки във веригата ще следват правилата за доставки на стоки без превоз 

и ще бъдат квалифицирани като вътрешни доставки, или в държавата членка на 

тръгване на стоките, или в държавата членка на пристигане на стоките. 

Вторият извод, който може да се направи от правилото е, че за да се припише превозът 

или изпращането на стоките на една доставка, е необходимо да се идентифицира 

„междинен оператор”, съгласно определението, споменато в раздел 3.3 по-горе. 

Следва да се отбележи, че обхватът на правилата в член 36а от Директивата за ДДС е 

ограничен, за да се изясни към коя сделка във веригата е разпределен превозът. Тези 

правила не оказват никакво влияние върху данъчното задължение, което се определя 

съгласно общите правила. 

 

3.5.1. Разпределение на превоза в пример 1 

В тази ситуация ще приемем, че междинният оператор е В. Това означава, че B изпраща 

или превозва стоките от ДЧ 1 до ДЧ 2 сам (от свое име, а не от името на друга страна от 

веригата) или чрез трета страна от негово име. 

Общото правило в член 36а, параграф 1 от Директивата за ДДС е, че изпращането или 

превозването на стоките се приписва само на доставката, извършена до междинния 

оператор. Следователно, вътреобщностната доставка на стоките ще бъде доставката от 

А до В. В тази ситуация В ще трябва да предостави на А идентификационния номер по 

ДДС, издаден му от държава членка, различна от ДЧ 1, за да се възползва доставката, 

направена от A, от освобождаването по член 138 от Директивата за ДДС. B ще извърши 

вътреобщностно придобиване на стоките в ДЧ 2. Доставката от B до C ще бъде 

вътрешна доставка в ДЧ 2 и B ще бъде задължена в ДЧ 2 за ДДС, начислен върху тази 

доставка14. B ще трябва да бъде регистриран в ДЧ 2 и да представи декларация за ДДС 

в тази държава членка. 

Както виждаме в пример 1 обаче, B е установен в ДЧ 1. Вероятно е да му е издаден 

идентификационен номер по ДДС от ДЧ 1 и ако случаят е такъв, той може да реши да 

предостави на А този идентификационен номер вместо идентификационният номер по 

ДДС, издаден му от държава членка, различна от държава членка 1. В този случай 

вместо общото правило в член 36а, параграф 1 от Директивата за ДДС, приложимото 

правило ще бъде правилото в член 36а, параграф 2 от Директивата за ДДС. 

Следователно, изпращането или превозването на стоките би било свързано не с 

доставката, извършена за В, а с доставката, извършена от В. 

В този случай A ще извърши вътрешна доставка до B в ДЧ 1. B ще направи в ДЧ 1 

вътреобщностна доставка на стоки до C. C ще извърши вътреобщностно придобиване 

на стоки в ДЧ 2. Така B не е необходимо да бъде идентифициран в ДЧ 2, нито трябва да 

представя декларация за ДДС в тази държава членка. 

 

3.5.2. Разпределение на превоза в пример 2 

Както е обяснено по-горе, в този пример само доставките между B, C, D и Е са били 

част от верижната сделка. 

 

                                                           
14 Освен ако ДЧ 2 не се е възползвала от възможността, дадена в член 194 от Директивата за ДДС. В 

такъв случай C ще подлежи на облагане с ДДС по механизма за обратно начисляване. 
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а) Първият доставчик във веригата, организиращ изпращането или превозването15 

Законовата разпоредба изрично изключва първия доставчик от концепцията за 

междинен оператор. Следователно, подобни ситуации са изключени от обхвата на 

правилото, предвидено в член 36а от Директивата за ДДС. 

В това отношение следва да се има предвид, че първият доставчик участва само в една 

сделка във верижната сделка, извършената от него доставка. Следователно, ако първият 

доставчик е този, който организира изпращането или превозването на стоките, 

превозването или изпращането може да бъде причислено само към сделката, в която 

той се намесва, доставката, извършена от него. След това тази сделка ще бъде 

вътреобщностна доставка на стоки, освободена съгласно член 138 от Директивата за 

ДДС, ако са изпълнени условията, предвидени в същия член.  

В схемата, дадена в пример 2, верижната сделка включва превоз на стоки от ДЧ 2 до 

ДЧ 5 директно от B до E и включва доставките между B, C, D и E, така че B е първият 

доставчик във веригата. Следователно, ако B организира превозването или 

изпращането на стоките, този превоз ще бъде приписан на доставката, извършена от B 

до C, което води до вътреобщностна доставка на стоки от страна на B в ДЧ 2, 

освободена от ДДС (ако са изпълнени условията в член 138 от Директивата за ДДС) и 

вътреобщностното придобиване от C е облагаемо в ДЧ 5. Доставките от C за D и от D 

за E в този случай ще бъдат вътрешни сделки в ДЧ 5. 

Както бе посочено по-горе, доставката на стоки от А до В, която поражда специфичен 

превоз от ДЧ 1 до ДЧ 2 директно от А до B, е изключена от верижната сделка. 

Доставката от А до В сама по себе си е вътреобщностна доставка на стоки в ДЧ 1, 

освободена от ДДС (ако са изпълнени условията в член 138 от Директивата за ДДС), 

което води до вътреобщностно придобиване от страна на В, облагаемо в ДЧ 2. 

 

б) Последният клиент във веригата, организиращ изпращането или превоза 

Последният клиент във веригата също не може да бъде междинен оператор. Това е така, 

защото той никога не може да изпълни условието да бъде „доставчик във веригата”, 

както е посочено в член 36а, параграф 3 от Директивата за ДДС. Следователно 

ситуациите, когато последният клиент във веригата организира превоза, са изключени 

от обхвата на правилото, установено в член 36а от Директивата за ДДС. 

Последният клиент участва само в една сделка във веригата, извършената до него 

доставка. Следователно, ако той организира изпращането или превозването на стоките, 

такова изпращане или превоз може да се припише само на тази сделка – доставката, 

извършена на последния клиент. 

Връщайки се към пример 2, верижната сделка включва доставките между B, C, D и E, 

така че E е последният клиент във веригата. Следователно, ако E организира 

превозването или изпращането на стоките, този превоз или изпращане ще бъде 

приписан на доставката, извършена от D до E, което води до вътреобщностна доставка 

на стоки от D в ДЧ 2, освободени от ДДС (ако условията в член 138 от Директивата за 

ДДС са изпълнени) и вътреобщностно придобиване от E, облагаемо в ДЧ 5. Доставките 

от B до C и от C до D ще бъдат вътрешни сделки в ДЧ 2. 

                                                           
15 В този раздел на Обяснителните бележки, когато се прави позоваване на данъчно задължено лице, 

което „организира превоз” на стоки, трябва да се разбира, че данъчно задълженото лице превозва стоките 

или само (от свое име), или чрез трета страна, действаща от негово име. В тази връзка виж раздел 3.6.5. 
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Както бе посочено по-горе, доставката на стоки от E до F е изключена от верижната 

сделка, тъй като включва специфичен превоз от E до F, различен от превоза от B до E. 

Доставката от E до F е вътреобщностна доставка на стоки в ДЧ 5, освободени от ДДС 

(ако са изпълнени условията в член 138 от Директивата за ДДС), водещи до 

вътреобщностно придобиване, извършено от F, облагаемо в ДЧ 6.  

 

в) Оператор във веригата, различен от първия доставчик или последния клиент, 

организира изпращането или превозването 

Сега ще анализираме какво се случва, когато в пример 2 междинният оператор е C или 

D. 

Както беше казано по-горе, член 36а, параграф 1 от Директивата за ДДС установява 

общото правило: превозът се приписва на доставката, извършена на междинния 

оператор (който не може да бъде първото или последното лице във веригата на 

доставки). 

В член 36а, параграф 2 от Директивата за ДДС обаче се предвижда дерогация от 

общото правило. В случай че междинният оператор съобщи на своя доставчик 

идентификационния номер по ДДС, издаден му от държавата членка, от която стоките 

се изпращат или превозват, изпращането или превозът се приписват на доставката на 

стоки, извършена от този междинен оператор. 

Например, ако междинният оператор е C, общото правило би довело до превоз, който 

се приписва на доставката, извършена до междинния оператор, тоест доставката от B 

до C. По този начин доставката от B ще бъде вътреобщностна доставка на стоки в ДЧ 2, 

освободени от ДДС (ако са изпълнени условията по член 138 от Директивата за ДДС) и 

ще има вътреобщностно придобиване от C, облагаемо в ДЧ 5. Доставките от C до D и 

от D до E ще да бъдат вътрешни сделки в ДЧ 5.  

Обаче сделката, за която е приписан превозът, би се променила, ако C съобщи на своя 

доставчик B, идентификационния номер по ДДС, издаден му от държавата членка, от 

която стоките се изпращат или превозват, ДЧ 2. Ако случаят е такъв, след това 

изпращането или превозването се приписват на доставката, извършена от C, тоест на 

доставката от C до D. 

По този начин ще има вътреобщностна доставка на стоки от C в ДЧ 2, освободена от 

ДДС (ако са изпълнени условията в член 138 от Директивата за ДДС) и 

вътреобщностно придобиване от D, облагаемо в ДЧ 5. Доставката от B до C ще бъде 

вътрешна сделка в ДЧ 2, а доставката от D до E ще бъде вътрешна сделка в ДЧ 5. 

 

3.6. Специфични въпроси, произтичащи от тази разпоредба 

 

3.6.1. Указания, приети от Комитета по ДДС. 

Насоки, произтичащи от 113-ото заседание на Комитета по ДДС от 3 юни 2019 г. 

3. НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ВЪПРОСИ ОТНОСНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВОПРИЕТИ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ЗА 

ДДС 

3.1 Произход: Комисията 
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Позовавания Членове 17а, 36а, 138, параграфи 1 и 1а, 243, параграф 3 и 262, 

параграф 2 от Директивата за ДДС 

Членове 45а и 54а от Регламента за изпълнение на ДДС 

Предмет: Изпълнение на Пакета за бързи решения: Директива (ЕС) 

2018/1910 на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1910 

на Съвета 
(Документ taxud.c.1(2019)3533969 – Работен документ № 968) 

 

Документ D - taxud.c.1(2019)7899573 Работен документ № 975 

Верижни сделки: В комбинация с прилагането на опростяването в член 141 

(триъгълни сделки) (раздел 3.2.1.)16 

1. Когато едни и същи стоки се доставят последователно и тези стоки се изпращат или 

превозват от една държава членка до друга държава членка директно от първия 

доставчик до последния клиент от веригата, Комитетът по ДДС единодушно се 

съгласява, че във веригата на сделките само данъчнозадълженото лице, което извършва 

вътреобщностно придобиване (наричано по-долу „X“), може, при спазване на всички 

условия, да се възползва от опростяването на триъгълните сделки, предвидено в член 

141 от Директивата за ДДС. 

2. Комитетът по ДДС почти единодушно се съгласява, че в ситуацията, описана в точка 

1, условието, предвидено в член 141, буква в) от Директивата за ДДС, се счита за 

изпълнено, когато стоките са директно изпратени или превозени от държава членка, 

различна от тази, която е издала идентификационния номер по ДДС, използван от X за 

целите на вътреобщностното придобиване, до мястото, определено от лицето, за което 

X извършва последващата доставка (наричано по-долу „Y“). 

3. Комитетът по ДДС почти единодушно се съгласява, че фактът, че Y извършва 

последваща доставка на стоките на друго лице във веригата, няма да окаже влияние 

върху прилагането на опростяването за триъгълни сделки спрямо сделките, извършени 

от X. За да се прилага това опростяване, трябва обаче да бъдат изпълнени всички 

условия в член 141 от Директивата за ДДС, което според почти единодушното мнение 

на Комитета по ДДС изисква Y да бъде идентифициран за целите на ДДС в държавата 

членка, в която се дължи и е определен ДДС за последващата доставка в съответствие с 

член 197 от Директивата за ДДС, като отговорен за плащането на дължимия ДДС върху 

тази доставка. 

 

3.6.2. Какъв е обхватът на разпоредбата 

Има определени сделки, които не са обхванати от член 36а от Директивата за ДДС. 

Както е посочено в раздел 3.3, стоките трябва да бъдат изпратени или превозени от 

една държава членка до друга държава членка. Следователно, верижните сделки, 

включващи внос и износ, или включващи само доставки на територията на държава 

членка, не са обхванати от разпоредбата. 

                                                           
16 Тази рубрика се позовава на съответния раздел на Работния документ на Комитета по ДДС № 968. В 

раздел 3.6.17 от настоящите Обяснителни бележки може да се намери повече информация относно 

взаимодействието между правилата за верижни сделки и тези относно опростяването на триъгълните 

сделки. 

https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/8e08ca08-307d-4f28-b14e-c980f9eaecab/details
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Освен това член 36а, параграф 4 от Директивата за ДДС изключва прилагането на 

правилото за верижни сделки към ситуациите, обхванати от член 14а от Директивата за 

ДДС. Следователно правилото не е приложимо в случаите, когато данъчно 

задълженото лице улеснява чрез използването на електронен интерфейс, като например 

пазар, платформа, портал или други подобни средства: 

а) продажби от разстояние на стоки, внесени от трети територии или трети страни, в 

пратки с вътрешна стойност, ненадвишаваща 150 EUR, или 

б) доставка на стоки в рамките на Общността от данъчно задължено лице, което не е 

установено в Общността, на данъчно незадължено лице. 

В тези случаи данъчнозадълженото лице, улесняващо доставката, се счита, че е 

получило и доставило само тези стоки; въпреки това правилата относно верижните 

сделки в член 36а от Директивата за ДДС не могат да се прилагат към тези доставки. 

 

3.6.3. Кой може да бъде междинен оператор? 

Междинният оператор е от изключително значение за прилагането на правилото. В 

зависимост от избора, направен от този междинен оператор, изпращането или 

превозването на стоките ще бъде приписано на извършената до него доставка или на 

извършената от него доставка. 

Следователно, след като бъде идентифицирана верижна сделка, следващата стъпка е да 

се определи кой е междинният оператор. 

Както е посочено в раздел 3.3, член 36а, параграф 3 от Директивата за ДДС 

„междинният оператор” се определя като доставчик във веригата, различен от първия 

доставчик, който изпраща или превозва стоките сам или чрез трета страна, действаща 

от негово име. 

 

3.6.4. Кой не може да бъде междинен оператор? 

Както е обяснено в раздел 3.5.2, когато се анализира пример 2, нито първият доставчик, 

нито последният клиент във веригата не могат да бъдат междинен оператор. Първият 

доставчик изрично се изключва от формулировката на разпоредбата, а последният 

клиент не е доставчик във веригата. Следователно никой от тях не може да бъде 

междинен оператор.  

Следва да се отбележи, че ако те са тези, които организират превоза на стоки, няма 

съмнение как да се възложи вътреобщностният транспорт. Ако първият доставчик го е 

организирал, превозът ще бъде приписан на извършената от него доставка. Ако 

последният клиент е този, който е организирал превоза, превозът ще бъде приписан на 

извършената до него доставка. 

 

3.6.5. Какво означава „изпраща или превозва стоките сам или чрез трета страна, 

действаща от негово име”? 

Тази формулировка възпроизвежда онази в член 138, параграф 1 от Директивата за 

ДДС, която се отнася до „доставката на стоки, изпратени или превозени… от или от 

името на продавача или лицето, което придобива стоките”. Следователно, тълкуването 

трябва да бъде същото като направеното за последната разпоредба. 
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По принцип междинен оператор ще бъде доставчикът във веригата, който организира 

(директно сам или чрез трета страна, действаща от негово име) превозването на 

стоките; лицето, което или извършва превоза сам от свое име, или договаря превоза с 

трета страна, която ще действа от негово име. 

В това отношение генерален адвокат Коко в своето заключение по делото Херст17 е 

стигнала до заключението, че „при приписването на единния трансграничен превоз на 

определена доставка във веригата на доставки, решаващият фактор е кой носи риска 

от случайна загуба по време на трансграничния превоз на стоките. Тази доставка е 

освободената вътреобщностна доставка, мястото, където е започнал превозът”. 

Следователно, според нея междинен оператор ще бъде данъчно задълженото лице във 

веригата, което носи риска от загуба или повреда на стоките по време на превозването 

им18. 

Този критерий обаче в някои случаи може да доведе до определени трудности. 

Възможно е например рискът от случайна загуба на стока да бъде разделен между 

продавача и купувача на определени пунктове на превоза в съответствие с използвания 

Инкотерм. В такива случаи би било трудно да се идентифицира едно данъчно 

задължено лице във веригата, което носи риск от загуба или повреда на стоките по 

време на цялата операция за превозване. 

В тези ситуации, за да се определи кой е междинният оператор, най-подходящият 

критерий би бил този на данъчно задълженото лице във веригата, което само превозва 

стоките или сключва необходимите договорености с трета страна за превозване на 

стоките, сключвайки договор с тази трета страна. Това е освен в случаите, когато 

въпросното данъчно задължено лице може да докаже в удовлетворение на данъчните 

власти, че всъщност превозът е бил извършен или договорът е бил сключен от името на 

друго данъчно задължено лице от веригата, което всъщност носи риска от случайна 

загуба на стоките по време на транспортната операция. 

В тази връзка искаме да подчертаем, че фактът, че една от страните във веригата плаща 

за превоза, не е достатъчен сам по себе си, за да се направи заключението, че това лице 

е междинният оператор. Тази страна може да плати цената на превоза например като 

частично плащане на извършена до него доставка. 

 

3.6.6. Доставчик във веригата, различен от междинния оператор, извършва превоза на 

стоките от името на междинния оператор 

Междинният оператор може да превози стоките сам или чрез друга страна от негово 

име. Страната, превозваща стоките от името на междинния оператор, не е 

задължително да бъде трета страна извън веригата или компания, специализирана в 

превозването на стоки. Това може да бъде някой от другите доставчици, участващи във 

верижната сделка, или дори последният клиент. 

Например, един от междинните доставчици веригата може да поиска от първия 

доставчик да превози стоките до последния клиент. В тази ситуация важен елемент ще 

бъде да се реши кое от данъчно задължените лица във веригата отговаря на условията в 

                                                           
17 Становище на генералния адвокат Коко представено на 3 октомври 2019 г. по дело C-401/18, Herst, 

s.r.o. срещу Решение по дело Odvolací finanční ředitelství, параграф 79. 
18 Това е независимо от факта, че въпросното данъчно задължено лице може да има застрахователен 

договор, така че да получи обезщетение в случай на загуба или повреда на стоките. 
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раздел 3.6.5. Това данъчно задължено лице ще бъде междинният оператор за целите на 

член 36а от Директивата за ДДС. 

 

3.6.7. Няколко лица, участващи в превозването на стоките 

Може да се случи, междинният оператор, определен съгласно критериите в раздел 

3.6.5, да е сключил договор с повече от едно лице. 

За да илюстрираме тази точка, ще използваме следния пример (пример 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договорен поток 

Физически поток 

 

Например, в пример 3, С е междинният оператор. C може да договори с различни лица 

превоз на стоките с камион от помещенията на B в ДЧ 2 до пристанище в друга 

държава членка (ДЧ X), превоз на тези стоки с лодка до ДЧ 5 и превоз с камион на 

посочените стоки от пристанището в ДЧ 5 до помещенията на Е. Докато C е една от 

страните, отговорни за трите договора, той остава като междинен оператор. Разбира се, 

трябва да има приемственост в операцията за превоз, така че целият маршрут да може 

да се разглежда като един-единствен превоз от ДЧ 2 до ДЧ 5, а не като три различни 

превози.  

Този факт не се променя, например, ако превозът на стоките от помещенията на B до 

пристанището в ДЧ X се извършва с помощта на средствата на B, стига междинният 

оператор C да е този, който е организирал превоза (според критериите в раздел 3.6.5). 

Различно заключение би било направено, ако превозът от помещенията на В в ДЧ 2 до 

пристанището в ДЧ X се организира от C, но другите два превоза (превозът с лодка от 

ДЧ X до ДЧ 5 и превозът с камион от пристанището в ДЧ 5 до помещенията на E) се 
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организират от другия доставчик D. В този случай не бихме могли да приложим 

правилата за верижни сделки за цялата верига B-C-D-E, тъй като няма един превоз, а 

два различни превози. Всъщност в този случай не може да се каже, че стоките се 

изпращат или превозват „директно от първия доставчик до последния клиент във 

веригата” (а именно от В до Е), както се изисква от член 36а, параграф 1 от 

Директивата за ДДС. Този пример може да доведе до различни възможности в 

зависимост от това дали връзката B-C-D или връзката C-D-E е верижната сделка за 

прилагането на правилата в член 36а от Директивата за ДДС. 

Първо, може да се случи така, че C да организира превоза от свое име до определена от 

него точка в ДЧ X и да направи това без никаква връзка с последваща доставка до D. От 

този момент в ДЧ X D организира превоза от стоките, за да ги достави на Е. С други 

думи, стоките първо се превозват от В до С и едва по-късно, чрез различен превоз, от С 

до Е. В този случай трябва да разглеждаме отделно сделката между В и С, от една 

страна, и отношенията C-D-E, от друга страна. Само връзката C-D-E би била верижна 

сделка за прилагането на правилата в член 36а от Директивата за ДДС. Доставката от B 

до C ще бъде вътреобщностна доставка от B в ДЧ 2 и вътреобщностно придобиване от 

C в ДЧ X. Връзката C-D-E би била верижна сделка, където D е междинният оператор. 

Ако се прилага общото правило в член 36а (1) от Директивата за ДДС, C ще извърши 

вътреобщностна доставка в ДЧ X, D ще извърши вътреобщностно придобиване в ДЧ 5, 

а доставката от D до E ще бъде вътрешна сделка в ДЧ 5. 

Второ, може да се случи C да организира превоза от свое име от помещенията на B до 

точка в ДЧ X, определена от D и във връзка с доставката, извършена от C до D, и едва 

по-късно, чрез различен превоз, организиран от D, стоките се доставят от и превозват 

от D до E. Ако това е така, верижната сделка за прилагането на правилата в член 36а от 

Директивата за ДДС е връзката B-C-D, така че сделката между D и E да бъде третирана 

отделно. C би бил междинният оператор във веригата B-C-D. Ако C е съобщил на B 

своя идентификационен номер по ДДС в ДЧ 2, тогава ще се прилага правилото в член 

36а, параграф 2 от Директивата за ДДС. Доставката от B до C ще бъде вътрешна 

доставка в ДЧ 2, C ще направи вътреобщностна доставка в ДЧ 2 и D ще направи 

вътреобщностно придобиване в ДЧ X. Сделката между D и E ще доведе до 

вътреобщностна доставка на стоките в ДЧ X, направена от D и вътреобщностно 

придобиване на стоките в ДЧ 5, извършено от Е. 

 

3.6.8. Фракциониран превоз и прекъсвания във веригата 

Когато обсъждахме пример 2 в раздел 3.4.2, ние заявихме, че доставките от A до B и от 

E до F са изключени от веригата, тъй като има „ясно прекъсване” в превоза. 

По този начин е важно да се анализира в рамките на превоз със спирки, кога има ясно 

прекъсване, което води до различни превози и кога може да се счита за един единствен 

превоз. 

Например ситуация, при която веригата е прекъсната, е анализираната в предходния 

раздел 3.6.7, където имаше две различни „движения” на стоките между различни 

държави членки, като операторът, организирал превоза, е различен за всяко 

„движение”. В този случай правилата, предназначени за верижни сделки, не могат да се 

прилагат за всички сделки B-C-D-E, а само за сделките между B-C-D или сделките 

между C-D-E, тъй като правилото за един-единствен превоз не може да се приложи за 

цялата група сделки. 
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Фактът обаче, че има различни транспортни средства, които участват, така че стоките 

да бъдат прехвърлени, например от камион до лодка или между различни камиони, не 

променя непременно разглеждането на превоза като един-единствен превоз. 

Освен това, ако стоките се превозват от ДЧ 2 до ДЧ 5, но част от тях се свалят в ДЧ X, 

останалите стоки, които незабавно продължават до ДЧ 5, се считат за директно 

превозени от ДЧ 2 до ДЧ 5 за прилагане на правилата за верижни сделки, стига 

междинният оператор да организира цялата транспортна операция. 

За да анализираме възможностите за прекъсвания във веригата, ще разгледаме следния 

пример (пример 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договорен поток 

Физически поток 

 

Има две „движения” на стоките: от A в ДЧ 1 до склад в ДЧ 2 и от склада в ДЧ 2 до E в 

ДЧ 5. Кога можем да считаме и двете „движения” като един-единствен превоз и кога 

като различни превози ? Ще анализираме различни сценарии: 

а) Сценарий 1: С този сценарий искаме да подчертаем, че споразуменията, сключени от 

страните по времето, когато се извършват движенията на стоките, са решаващи, за да се 

определи дали има прекъсване на веригата. 

За да се разгледа този сценарий като такъв с един-единствен превоз за прилагане на 

правилото в член 36а от Директивата за ДДС, трябва да бъдат изпълнени определени 

условия. Първо, е необходимо един оператор сред B, C или D да организира и двете 

движения19, действайки като междинен оператор. 

                                                           
19 Ако или A, или E организира и двете „движения”, съществува вероятността те да се считат за един-

единствен транспорт, но във всеки случай правилото в член 36а от Директивата за ДДС няма да се 

прилага, тъй като няма да има междинен оператор по смисъла на тази разпоредба. 
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Възможно е обаче, въпреки че един от тях организира и двете „движения”, споменатите 

две „движения” да не могат да се разглеждат като един-единствен превоз. Например, B 

е този, който организира и двете „движения”. Когато стоките пристигнат в ДЧ 2, B не е 

сключил споразумение с C, свързано с продажбата на стоките. На по-късен етап той 

сключва споразумение с C за продажбата на стоките, C прави същото с D и D с E, и 

стоките се превозват от B (в ДЧ 2) до E (в ДЧ 5). В този случай бихме могли да 

смятаме, че веригата A-B-C-D-E е прекъсната, дори ако B е операторът, който е 

организирал двете движения на стоките. 

Следователно, когато стоките се превозват от ДЧ 1 до ДЧ 2, ще има вътреобщностна 

доставка от A в ДЧ 1 и вътреобщностно придобиване от B в ДЧ 2. Поредицата от 

сделки между B-C-D-E поражда един-единствен вътреобщностен превоз от ДЧ 2 до ДЧ 

5, който ще бъде приписан на доставката, извършена от B (няма друга възможност, тъй 

като B е първият доставчик във веригата B-C-D-E). Последващите доставки C-D и D-E 

ще бъдат вътрешни доставки в ДЧ 5. 

От друга страна, ако В, когато (или веднага след като) придобие стоките от А, вече е 

сключил споразумение с C относно продажбата на стоките и знае, преди стоките да 

бъдат преместени, че те трябва да бъдат превозени до Е в ДЧ 5, тогава фактът, че има 

две „движения” на стоките, по принцип не възпрепятства разглеждането на серията 

сделки като верижна сделка, така че двете „движения” на стоките (при условие че има 

приемственост между тях, както е посочено в пример 3 в раздел 3.6.7), може да се 

считат за един-единствен превоз за целите на член 36а от Директивата за ДДС. В този 

случай A ще бъде първият доставчик, E последният клиент и B, който е организирал 

единичния транспорт, включващ две „движения”, ще бъде междинният оператор. 

б) Сценарий 2: Ще се стигне до различно заключение, ако първото „движение” се 

организира от В, а второто „движение” се организира от С. В този случай всяко 

движение представлява превоз и би могло да има две възможности. 

Първо, може да се окаже, че когато B организира превозването на стоките до склада в 

ДЧ 2, тези стоки са адресирани до C във връзка с доставка, договорена между B и C. В 

такъв случай сделките A-B-C могат да се разглеждат като верижна сделка, при която B 

е междинен оператор. Ако се прилага общото правило в член 36а, параграф 1 от 

Директивата за ДДС, ще има вътреобщностна доставка от A в ДЧ 1, вътреобщностно 

придобиване от B в ДЧ 2 и вътрешна доставка B-C в ДЧ 2. Тогава за сделките C-D-E, 

тъй като C е първият доставчик и той организира превоза, C ще извърши 

вътреобщностна доставка в ДЧ 2, D ще направи вътреобщностно придобиване в ДЧ 5, а 

доставката D-E ще бъде вътрешна сделка в ДЧ 5. 

Второ, ако стоките в контекста на превоза, организиран от B до склада в ДЧ 2, в 

действителност са адресирани до самия B, така че превозът да не се извършва във 

връзка с доставката от B до C, тогава ние би трябвало да извадим от веригата 

доставката от А до В, така че да има вътреобщностно снабдяване от А в ДЧ 1 и 

вътреобщностно придобиване от B в ДЧ 2. Сделките между B, C, D и E биха породили 

верижна сделка, при която B е първият доставчик, E последният клиент и C междинен 

оператор. Ако C съобщи идентификационния си номер по ДДС, издаден от ДЧ 2 на B, 

тогава ще се прилага правилото в член 36а, параграф 2 от Директивата за ДДС и всички 

доставки A-B-C-D-E ще имат точно същото третиране по ДДС, както в предишния 

параграф. 

Ако обаче в този втори случай С не съобщи номера по ДДС, издаден от ДЧ 2 на B, 

тогава ще се прилага общото правило в член 36а, параграф 1 от Директивата за ДДС. 

Доставката от A до B не се променя, но доставката от B до C ще означава 
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вътреобщностна доставка от B в ДЧ 2 и вътреобщностно придобиване от C в ДЧ 5, 

последвана от вътрешни доставки в ДЧ 5 от C до D и от D до E. Следователно, ако C 

иска да приложи общото правило в член 36а, параграф 1 от Директивата за ДДС, той 

ще трябва да съобщи на B номера по ДДС, издаден от държава членка, различна от ДЧ 

2, за да може B да има предвид, че той трябва да третира доставката на C като 

вътреобщностна доставка, а не като вътрешна доставка в ДЧ 2.  

в) Сценарий 3: Както постъпихме в сценарий 1, при настоящия сценарий ние 

настояваме за идеята, че споразуменията, сключени от страните по времето, когато се 

извършват движенията на стоките, са решаващи за определяне наличието на 

прекъсвания във веригата. За този сценарий ще използваме друг пример (пример 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договорен поток 

Физически поток 

 

Стоките се превозват от помещенията на B в ДЧ 2 до склад в ДЧ 5. Лицето, което 

организира този превоз, е C. В момента на превозването B е продал стоките на C, 

докато C не е сключил споразумение за продажба на стоките с когото и да било. По-

късно, след като стоките са пристигнали в ДЧ 5, C сключва споразумение за продажба 

на стоките с D и D прави същото с Е. Лицето, което организира превозването на 

стоките от склада до помещенията на E в ДЧ 5 е С. 

В този случай трябва да обърнем внимание на това, каква е договорната ситуация на 

стоките при извършване на първоначалния превоз. Когато се извършва 

вътреобщностният превоз, C е собственик на стоките. Няма последователни доставки 

на едни и същи стоки, само една единствена доставка B-C. Следователно, ще се 

извършва вътреобщностна доставка на стоки в ДЧ 2 от B, последвана от 

вътреобщностно придобиване на стоки от C в ДЧ 5. Тази вътрешнообщностна доставка 
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на стоки ще бъде освободена, ако са изпълнени условията в член 138 от Директивата за 

ДДС. 

В този случай няма верижна сделка. Доставките от C до D и от D до E ще бъдат 

вътрешни доставки в ДЧ 5 и в двата случая. 

След като анализираме различните сценарии, обяснени по отношение на 

фракционирания транспорт и прекъсванията във веригата, можем да направим 

заключението, че когато има няколко „движения” на стоките или няколко лица, 

участващи в превоза, е важно да се проучат за всеки отделен случай обстоятелствата, за 

да се определи дали могат да бъдат приложени правилата за верижни сделки. 

Съответните елементи ще определят къде се намират стоките, а не къде се намират 

доставчиците и какви сделки са настъпили при извършване на движението на стоките. 

 

3.6.9. Доказателство за организацията на превоза 

Междинният оператор трябва да съхранява доказателства, че стоките са били превозени 

или изпратени от него (от негово име) или от трета страна от негово име. Такива 

доказателства са необходими, за да се определи, че той е междинният оператор и 

следователно за коя сделка във веригата се приписва превозът. Това доказателство 

обаче е различно и трябва да се оценява отделно от необходимото доказателство, за да 

се възползват от освобождаването в член 138, параграф 1 от Директивата за ДДС. 

Страната, която прилага освобождаването, която може или може да не съвпадне с 

междинния оператор, наистина ще трябва да представи от своя страна доказателства 

пред данъчните власти, удостоверяващи, че са изпълнени условията за прилагане на 

това освобождаване.20 

Следователно, има две различни доказателства, които са необходими: доказателството 

за организацията на превоза (което означава доказателството, че превозът е извършен 

„от или за сметка на” определено данъчнозадължено лице) и доказателството за самия 

превоз (което означава доказателството, че стоките наистина са били превозени от една 

държава членка до друга). 

Ще използваме следния пример (пример 6), за да разберем по-добре необходимостта от 

две различни доказателства: 

                                                           
20 Следователно, когато транспортът се приписва на доставката, извършена на междинния оператор, 

доставчикът ще трябва да съхранява доказателства за превоза, за да обоснове освобождаването на 

вътреобщностната доставка. Освен това, за да се възползва от презумпцията в член 45а, параграф 1, 

буква б) от Регламента за изпълнение, доставчикът ще трябва да притежава документите, изисквани по 

тази разпоредба. 
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Физически поток 

 

Ще разгледаме превозване на стоките, приписано на доставката, извършена на 

междинния оператор и С като междинен оператор. Превозът е приписан на доставката 

до C, така че вътреобщностната доставка е тази, извършена от B до C. За да може В да 

приложи освобождаването, тъй като B не организира превозването на стоките, по 

принцип ще се нуждае от (i) идентификационния номер по ДДС, издаден на C от 

държава членка, различна от ДЧ 2; (ii) доказателство, че стоките са превозени извън ДЧ 

2 до друга държава членка; и (iii) доказателство, че стоките са били превозени от C или 

от трета страна от негово име (тъй като член 138, параграф 1 от Директивата за ДДС 

изисква, за прилагане на освобождаването, стоките да бъдат превозени или от 

доставчика, или от придобиващото лице, или от трета страна от името на някой от тях). 

По този начин C ще трябва да докаже пред B не само, че превозът е извършен, но и че 

той е организирал превоза (или с други думи, че превозът е направен от негово име, 

или от самия него, или от трета страна). Трябва да се отбележи, че ако според 

доказателствата D е този, който организира превоза, а не С, тогава междинният 

оператор би бил D. В този случай вътреобщностният превоз би бил приписан на 

доставката, извършена от C до D или на доставката, извършена от D до E, но не може 

да бъде приписан на доставката от B до C. Последната доставка се превръща във 

вътрешна сделка в ДЧ 2 и B ще трябва да начисли ДДС на C. Следователно, C трябва да 

предостави доказателство на В, че той е този, който организира превоза, което е 

допълнително и различно доказателство от това за самия факт, че превозът е извършен. 

 

3.6.10. Съобщаването на идентификационния номер по ДДС от междинния оператор 

трябва да се извърши до неговия доставчик 
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За да приложи правилото в член 36а, параграф 2 от Директивата за ДДС, междинният 

оператор трябва да съобщи идентификационния номер по ДДС на държавата членка, от 

която стоките се изпращат или превозват до неговия доставчик. 

Член 36а, параграф 2 от Директивата за ДДС не изисква съобщение до никоя от 

участващите данъчни администрации, а само до доставчика. 

Това съобщение трябва да се направи до неговия доставчик; няма значение дали 

междинният оператор съобщава идентификационния номер по ДДС на някой от 

другите участници във верижната сделка. 

В нашия пример 2, ако D е междинният оператор и той съобщи на C 

идентификационния номер по ДДС, който му е присвоен (на D) от ДЧ 2, превозът ще 

бъде приписан на доставката, извършена от D до E. Всяко съобщаване от D на 

идентификационният му номер по ДДС на B или E не би бил от значение за целите на 

член 36а, параграф 2 от Директивата за ДДС. Следователно, ако D съобщи този номер 

на B или E, но не успее да го съобщи на C, тогава ще се прилага общото правило и 

превозът или изпращането ще се припише на доставката, извършена от C до D. 

 

3.6.11. Как междинният оператор трябва да съобщи идентификационния си номер по 

ДДС 

Съобщаването на идентификационния номер по ДДС не е необходимо да се извърши 

според някакви специални формални изисквания. Това може да се направи по всякакъв 

начин, позволяващ да се докаже, че съобщението е получено от доставчика. В тази 

връзка обменът на имейли може да бъде достатъчен. 

Страните са свободни да се споразумеят как да направят това съобщение. Не е 

необходимо да се извършва сделка по сделка. Възможно е междинният оператор да 

посочи само веднъж на своя доставчик идентификационния номер по ДДС, който 

трябва да се използва за всички доставки за определена държава членка. Ако 

междинният оператор получава доставки от същия доставчик, например в държава 

членка 1 и държава членка 2, той може да посочи само веднъж на доставчика си 

идентификационния номер по ДДС, който ще бъде използван за доставките до държава 

членка 1 и идентификационния номер по ДДС, който ще бъде използван за доставките 

до държава членка 2, който може да бъде същият или различен. 

Междинният оператор би могъл да съобщи на доставчика, че от даден момент 

идентификационният номер по ДДС, който ще бъде използван за доставки в конкретна 

държава членка, ще бъде различен от използвания досега. Междинният оператор може 

също да избере да използва за конкретни доставки идентификационен номер по ДДС, 

различен от „обикновено” използвания от него. Следователно, ако съобщи на 

доставчика си определен идентификационен номер по ДДС, който трябва да се 

използва за всички доставки до определена държава членка, той може да информира 

доставчика, че за конкретна доставка ще използва различен идентификационен номер 

по ДДС. 

Доставчикът от своя страна може да поиска от междинния оператор да му съобщи 

идентификационния номер по ДДС за всяка сделка, ако иска да направи това, за да се 

увери в правилното прилагане на освобождаването. 

 

3.6.12. Средства за доказване на съобщаването на идентификационния номер по ДДС 
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Междинният оператор и неговият доставчик трябва да съхраняват доказателства за 

съобщението и да представят такова доказателство пред данъчните власти, когато това 

се изисква, за да се провери правилното прилагане на правилото. Необходимо е 

следователно някакво писмено съобщение, електронно или не, за да се докаже, че 

идентификационният номер по ДДС е бил съобщен. 

Въпреки това, дори ако междинният оператор или неговият доставчик не са в състояние 

да представят доказателства, че междинният оператор е съобщил на своя доставчик 

идентификационния номер по ДДС, приписан му от държавата членка, от която са 

изпратени стоките, за такъв ще се счита по принцип случаят, когато са изпълнени 

следните условия: 

1) идентификационният номер по ДДС на междинния оператор, издаден от държавата 

членка, от която стоките се изпращат или превозват, е посочен във фактурата, издадена 

му от неговия доставчик, и 

2) сумата по ДДС, дължима в държавата членка, от която стоките се изпращат или 

превозват, е начислена във фактурата (освен ако сделката не е освободена от ДДС; в 

този случай фактурата трябва да включва препратка към приложимата разпоредба в 

Директивата за ДДС или съответна национална разпоредба, или всяка друга препратка, 

показваща, че доставката на стоки или услуги е освободена, съгласно член 226, 

параграф 11 от Директивата за ДДС).  

Органите на участващите държави членки следва също да могат да проверят дали 

поведението на доставчика и на междинния оператор е в съответствие с показаното във 

фактурата. Така например, ако доставчикът е начислил ДДС в сделката според 

фактурата, този ДДС трябва да бъде включен в неговите регистри за ДДС, ако той е 

задължен да ги съхранява и в декларацията му за ДДС. 

 

3.6.13. Какво се случва, ако междинният оператор и неговият доставчик не могат да 

докажат това съобщаване? 

В случай че междинният оператор и неговият доставчик не могат да докажат, че 

междинният оператор е съобщил на своя доставчик идентификационния номер по ДДС, 

издаден му от държавата членка, от която стоките се изпращат или превозват, и 

условията, посочени в раздел 3.6.12 по-горе, не са изпълнени, може да се предположи, 

че условията за прилагане на правилото в член 36а, параграф 2 от Директивата за ДДС 

не са изпълнени и ще се прилага общото правило в член 36а, параграф 1 от Директивата 

за ДДС. 

 

3.6.14. Кога междинният оператор трябва да извърши това съобщаване? 

Член 36а от Директивата за ДДС не уточнява кога трябва да се извърши съобщаването 

на идентификационния номер по ДДС на доставчика. По принцип изглежда, че при 

нормални обстоятелства съобщаването трябва да се извърши преди да се осъществи 

данъчното събитие. 

В случай че междинният оператор не е съобщил на доставчика си своя 

идентификационен номер по ДДС, издаден от държавата членка на тръгване на стоките 

до тази дата, тогава ще се прилага общото правило в член 36а, параграф 1 от 

Директивата за ДДС, така че превозът на стоките ще бъде приписан на доставката, 

извършена на междинния оператор и това ще бъде вътреобщностна доставка. 
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Следователно доставчикът няма да начислява ДДС на междинния оператор, стига 

междинният оператор да е съобщил на доставчика идентификационен номер по ДДС, 

издаден от държава членка, различна от тази на тръгване на стоките, и доставчикът да е 

убеден, че стоките се превозват до друга държава членка от междинния оператор или от 

лице от негово име. 

Възможно е обаче междинният оператор поради грешка да съобщи грешен 

идентификационен номер по ДДС. Такъв е например случаят, когато той е дал на своя 

доставчик инструкцията да прилага винаги неговия идентификационен номер по ДДС, 

издаден от държавата членка на тръгване на стоките, но за тази конкретна доставка 

иска да използва своя идентификационен номер по ДДС, издаден от държавата членка 

на местоназначение на стоките. В този случай, междинният оператор трябва да може да 

съобщи този идентификационен номер по ДДС, издаден от държавата членка по 

местоназначение на стоките, дори след настъпване на данъчното събитие. Последиците 

от това закъсняло съобщаване ще варират в зависимост от обстоятелствата по случая. 

Ако съобщаването се извърши след данъчното събитие, но преди крайния срок за 

подаване на декларацията за ДДС за този период, тогава доставчикът просто ще 

коригира фактурата съгласно съответните национални правила, като сега прилага 

освобождаването от ДДС (ако са изпълнени всички условия) към сделката и няма да 

декларира ДДС в декларацията си за ДДС за тази доставка. 

Ако съобщаването се извърши след данъчното събитие и след крайния срок за подаване 

на декларацията за ДДС за този период, тогава доставчикът може също да коригира 

фактурата съгласно съответните национални правила, като сега прилага 

освобождаването от ДДС, ако всички условия са изпълнени. Доставчикът ще коригира 

декларацията за ДДС съгласно процедурите, установени в тази държава членка. 

 

3.6.15. Какво се случва, ако междинният оператор има няколко идентификационни 

номера по ДДС? 

В нашия пример 2, ако C е междинният оператор, е възможно той да има 

идентификационен номер по ДДС, издаден от държавата членка, в която е установен 

(ДЧ 3), плюс идентификационен номер по ДДС, издаден от държавата членка на 

тръгване на стоките (ДЧ 2) и идентификационен номер по ДДС, издаден от държавата 

членка на пристигане на стоките (ДЧ 5). 

Фактът, че C има идентификационен номер по ДДС, издаден от ДЧ 2, не го задължава 

да използва този идентификационен номер по ДДС за сделки с доставчици, установени 

и/или стоки, разположени в тази държава членка. Той може да използва 

идентификационния номер по ДДС, издаден от тази държава членка, или всеки 

идентификационен номер по ДДС, издаден от която и да е друга държава членка. Но 

последствията от избора на един или друг идентификационен номер по ДДС не са 

неутрални. 

Вече анализирахме последствията при предоставяне от С на идентификационен номер 

по ДДС на ДЧ 2. След това доставката от B до C ще бъде вътрешна доставка в ДЧ 2 и 

превозът на стоките ще бъде приписан на доставката, извършена от C. Следователно, C 

ще извърши вътреобщностна доставка в ДЧ 2 (освободена, ако са изпълнени условията 

в член 138 от Директивата за ДДС). 

Обаче C може да предостави на B идентификационния си номер по ДДС, издаден от ДЧ 

5. В този случай се прилага общото правило в член 36а, параграф 1 от Директивата за 
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ДДС и превозът се приписва на доставката до C. Вътреобщностната доставка от B до C 

ще бъде освободена. C ще направи вътреобщностно придобиване в ДЧ 5. 

В случай че С предостави на В идентификационния си номер по ДДС, издаден от ДЧ 3, 

се прилага също и общото правило в член 36а, параграф 1 от Директивата за ДДС и 

превозът е определен за доставката до C. Вътреобщностната доставка от B до C ще 

бъде освободена, тъй като член 138 от Директивата за ДДС изисква само 

идентификационен номер по ДДС, издаден от държава членка, различна от тази на 

държавата членка, от която започва изпращането или превозът на стоките. 

Съгласно член 40 от Директивата за ДДС C ще извършва вътреобщностно придобиване 

на стоки в ДЧ 5, държавата членка, в която изпращането или превозването на стоките 

приключва, така че вътреобщностното придобиване ще се облага с данък в ДЧ 5. 

Въпреки това, според член 41 от Директивата за ДДС, ДЧ 3 може също така да облага с 

данък вътреобщностното придобиване, тъй като номерът, под който C е извършил 

придобиването, е идентификационен номер по ДДС, издаден от ДЧ 3. За да се избегне 

двойното данъчно облагане, C ще трябва да представи на данъчните власти в ДЧ 3, че 

ДДС е наложен на придобиването в съответствие с член 40 от Директивата за ДДС, 

тоест в държавата членка, в която приключва изпращането или превозването на стоките 

(ДЧ 5). 

 

3.6.16. Какво се случва, ако междинният оператор не съобщи на своя доставчик 

никакъв идентификационен номер по ДДС? 

Възможно е междинният оператор да не съобщи никакъв идентификационен номер по 

ДДС на доставчика си. В пример 2 ще разгледаме C като междинен оператор, който не 

е съобщил никакъв идентификационен номер по ДДС на В. В този случай В ще трябва 

да начисли ДДС върху сделката на С.  

Фактът, че стоките са напуснали територията на ДЧ 2 и че C е данъчнозадължено лице, 

действащо като такова, не са достатъчни, за да предоставят освобождаване от ДДС за 

вътреобщностната доставка. Член 138, параграф 1, буква б) от Директивата за ДДС 

изисква като условие за освобождаване на вътреобщностната доставка C да посочи на B 

идентификационния си номер по ДДС, издаден от държава членка, различна от 

държавата членка на тръгване на стоките. Тъй като той не го е направил, В ще трябва 

да начисли ДДС върху вътреобщностното снабдяване. 

Следва да се отбележи, че данъчното облагане на вътреобщностното снабдяване в ДЧ 2 

не възпрепятства данъчното облагане на вътреобщностното придобиване от C в ДЧ 5 

съгласно член 40 от Директивата за ДДС и член 16 от Регламента за изпълнение. 

Тази ситуация може да се коригира, като на по-късен етап C съобщи своя 

идентификационен номер по ДДС. Той може да съобщи на B своя идентификационен 

номер по ДДС от ДЧ 2, ДЧ 3 или ДЧ 5 с последствията, обяснени в предишния раздел. 

След това ще се прилагат правилата за корекция на фактури, посочени в ДЧ 2. 

 

3.6.17. Опростяване на триъгълни сделки 

Както вече беше казано, обхватът на правилата в член 36а от Директивата за ДДС е 

ограничен до изясняването на коя сделка във веригата е възложен превозът. Тези 

правила не оказват никакво влияние върху данъчното задължение, което се определя 

съгласно общите правила. Нито пък те оказват влияние върху възможността за 
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прилагане на опростяването, предвидено за триъгълни сделки, когато са изпълнени 

всички условия в член 141 от Директивата за ДДС. 

Можем да мислим за обикновена верижна сделка, при която опростяването за 

триъгълни сделки могат да бъдат приложени в следния пример (пример 7): 

 

 

 

 

 

 

 

Договорен поток 

Физически поток 

 

В е междинният оператор. Общото правило в член 36а, параграф 1 от Директивата за 

ДДС е, че превозът или изпращането се приписват на доставката, извършена на 

междинния оператор, тоест на доставката, извършена от А до В. Следователно, А ще 

извърши вътреобщностна доставка в ДЧ 1, а B ще направи вътреобщностно 

придобиване в ДЧ 3. Ще анализираме дали са изпълнени изискванията, определени в 

член 141 от Директивата за ДДС, за да се приложи опростяването за триъгълни сделки: 

а) Вътреобщностното придобиване на стоки се извършва от данъчнозадължено лице 

(В), което не е установено в съответната държава членка (ДЧ 3), но е идентифицирано 

за целите на ДДС в друга държава членка (ДЧ 2). 

б) Придобиването на стоки се извършва за целите на последваща доставка на тези 

стоки в съответната държава членка (ДЧ 3) от B. 

в) Стоките се превозват директно от държава членка (ДЧ 1), различна от тази, в която B 

е идентифициран (ДЧ 2), до лицето, за което трябва да извърши последващата доставка 

(C). 

г) Лицето, за което следва да се извърши последващата доставка (С), е друго 

данъчнозадължено лице, идентифицирано в съответната държава членка (ДЧ 3). 

д) С е определен в съответствие с член 197 от Директивата за ДДС като отговарящ за 

плащане на дължимия ДДС върху доставката, извършена от В. 

Следователно, условията за прилагане на триъгълното опростяване са изпълнени. В 

резултат на това облагането на сделката ще бъде следното: 

 A ще извърши вътреобщностна доставка в ДЧ 1. Тази доставка ще бъде 

освободена, ако са изпълнени всички условия по член 138 от Директивата за 

ДДС. 

 B ще извърши вътреобщностно придобиване в ДЧ 3. Няма да се начислява ДДС 

върху това придобиване в резултат на прилагането на член 141 от Директивата 

за ДДС. 

 B ще извърши вътрешна доставка за C в ДЧ 3. C ще бъде задължен да плати ДДС 

върху тази доставка съгласно член 197 от Директивата за ДДС. 

ДЧ 1 ДЧ 2 ДЧ 3 

 

А 

 

В 

 

С 
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 Следователно, B не трябва да се регистрира и да се отчита за ДДС нито в ДЧ 1, 

нито в ДЧ 3. Освен това, за да гарантира, че B не се облага с данък в ДЧ 2 

поради вътреобщностно придобиване, той трябва да изпълни условията в член 

42 от Директивата за ДДС. 

 

3.6.17.1. Повече от трима оператори във веригата 

Ще включим отново нашия пример с четири оператори във веригата (пример 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договорен поток 

Физически поток 

 

В пример 8 С е междинен оператор. C съобщава на B неговия идентификационен номер 

по ДДС, издаден от ДЧ 2. Следователно, вместо общото правило в член 36а, параграф 1 

от Директивата за ДДС, важи правилото в член 36а, параграф 2 от Директивата за ДДС, 

така че превозът се възлага на доставката, извършена от C. По този начин доставката, 

извършена от B до C, ще бъде вътрешна доставка в ДЧ 2, а доставката, извършена от C 

до D, ще бъде вътреобщностна доставка на стоки, освободени в ДЧ 2 (ако са изпълнени 

условията в член 138 от Директивата за ДДС). 

Вътреобщностното придобиване се извършва от D, който не е установен в ДЧ 5, 

държавата членка на пристигане на стоките, но е регистриран в ДЧ 4. Стоките се 

придобиват от D за целите на последваща доставка на стоки до Е в същата държава 

членка, ДЧ 5. Стоките са директно превозени от държава членка (ДЧ 2), различна от 

тази, в която D е идентифициран за целите на ДДС (ДЧ 4), до лицето, за което трябва да 

извършва последващото снабдяване (E). Е е данъчно задължено лице, определено за 

целите на ДДС в ДЧ 5. Следователно, ако E е лицето, което е задължено да плати 

дължимия ДДС върху доставката, извършена от лицето, което не е установено в ДЧ 5 

(D) в съответствие с член 197 от Директивата за ДДС, важи правилото в член 141 от 

Директивата за ДДС.  

ДЧ 2 ДЧ 3 

 

В 

 

С 
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D 

ДЧ 5 
ДЧ 4 
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В тази ситуация не трябва да се начислява ДДС върху вътреобщностното придобиване, 

извършено от D в ДЧ 5. Лицето, задължено да плати ДДС за доставката, извършена от 

D до E в ДЧ 5, ще бъде E съгласно член 197 от Директивата за ДДС. 

Следователно, D няма да е необходимо да се регистрира или да отчита ДДС в ДЧ 5. 

Освен това, за да гарантира, че D няма да се облага с данък в ДЧ 4 поради 

вътреобщностно придобиване, той трябва да изпълни условията в член 42 от 

Директивата за ДДС. 

 

3.6.17.2. Последваща доставка на стоките след триъгълната сделка 

В пример 8, С беше междинният оператор. C съобщава на B своя идентификационен 

номер по ДДС в ДЧ 3, а не идентификационния си номер по ДДС в ДЧ 2. Приемаме, че 

за целите на примера D е идентифициран за целите на ДДС не само в ДЧ 4, но и в ДЧ 5. 

В този случай се прилага общото правило за верижните сделки и превозът ще бъде 

приписан на доставката, извършена от В до С. С ще извършва вътреобщностно 

придобиване в ДЧ 5. С оглед на буквалното формулиране на член 141 от Директивата 

за ДДС, може да се смята, че освобождаването не може да се прилага за това 

вътреобщностно придобиване от С. Това е така, защото условието в член 141, буква в) 

от Директивата за ДДС може да се счита за неизпълнено: стоките не се изпращат или 

превозват до D – лицето, за което C извършва доставката си, а до друго лице - Е, което 

е по-надолу по веригата. Ако е така, C ще трябва да се регистрира в ДЧ 5 и да отчита 

ДДС за вътреобщностното придобиване в ДЧ 521. 

Освобождаването по член 141 от Директивата за ДДС все пак би могло да се приложи в 

тази ситуация. 

Във връзка с това трябва да се отбележи, че за C, когато междинният оператор продава 

стоките на D, е без значение какво възнамерява да направи D със стоките.  

C изпълнява задълженията си с D, като изпраща стоките до мястото, уговорено от C и 

D. Това място могат да бъдат помещенията на D или склад, управляван от трета страна. 

Но това би могло да бъде и помещението на Е, в резултат на сделка между D и E, за 

която C не е задължително осведомен. 

По този начин C отговаря на изискванията на член 141 от Директивата за ДДС, тъй като 

изпраща стоките до посоченото от D място. Фактът, че е извършена продажба от D на 

E, за която C може да е или може да не е осведомен, не засяга изпълнението от C на 

изискванията за прилагане на освобождаването. 

Можем да разгледаме разликите между този сценарий (триъгълна сделка между B, C и 

D, въпреки че стоките се изпращат на E) и случая, когато има триъгълна сделка между 

B, C и D, стоките се изпращат до помещенията на D и има последваща доставка от D до 

E извън верижната сделка.  

И в двата случая вътреобщностното придобиване на стоките от C в ДЧ 5 ще бъде 

освободено и C няма да е необходимо да се регистрира там. D в тези случаи трябва да 

бъде регистриран в ДЧ 5 и ще бъде задължен да плати ДДС върху вътрешната доставка, 

която C прави до него в тази държава членка. 

                                                           
21 Ако обаче се прилага освобождаването по член 140, буква в) от Директивата за ДДС (което би било, в 

случай че ДЧ 5 прилага незадължителното обратно начисляване, предвидено в член 194 от Директивата 

за ДДС, при последващо снабдяване между C и D), C ще бъде задължен да се регистрира в ДЧ 5 поради 

извършеното вътреобщностно придобиване, но не е задължен да отчита това вътреобщностно 

придобиване, тъй като придобиването ще бъде освободено.  
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Освен това, трябва да се вземе предвид член 42, буква б) от Директивата за ДДС. Това 

означава, че и в двата случая C ще трябва да изпълни „задълженията, предвидени в 

член 265, свързани с представяне на обобщената декларация”, така че последващата 

доставка до D и идентификационният номер по ДДС на D в ДЧ 5 ще трябва да бъдат 

включени от C в неговата обобщена декларация, представена в ДЧ 3. В противен 

случай и в двата случая C ще дължи данък в ДЧ 3 за извършеното вътреобщностно 

придобиване, като се има предвид, че за това придобиване е използвал ДДС номера, 

издаден от ДЧ 3 (член 41 от Директивата за ДДС). 

Доставката от D до E във всеки случай би била вътрешна доставка, облагана с данък в 

ДЧ 5. 

Както виждаме, няма разлики за C, D и E, ако се прилага опростяването за триъгълните 

сделки, когато стоките се изпращат на E и случаят, когато опростяването за 

триъгълните сделки се прилага, когато стоките се изпращат на D, който по-късно 

продава и изпраща стоките до Е. Ако обаче не се приложи опростяването, C ще бъде 

задължен да се регистрира и да отчита ДДС в ДЧ 5. 

След анализ на горепосочените обстоятелства може да се счита, че всички условия за 

прилагането на опростяването за триъгълни сделки в този случай са изпълнени в 

пример 8, стига C да превози стоките до мястото, посочено му от D в ДЧ 5 и D е 

идентифицирано за целите на ДДС в ДЧ 5. Условието в член 141, буква в) от 

Директивата за ДДС е изпълнено, тъй като стоките се превозват директно до мястото, 

посочено от D на С. 

Следователно, вътреобщностното придобиване на стоките от C в ДЧ 5 следва да бъде 

освободено и C няма да е необходимо да се регистрират в ДЧ 5. D ще носи отговорност 

за плащането на ДДС в ДЧ 5 относно вътрешната доставка, извършена в тази държава 

членка от C до D, и доставката от D до E също би била вътрешна доставка, обложена с 

данък в ДЧ 5. За целите на член 42 от Директивата за ДДС C ще бъде задължен да 

представи обобщена декларация в ДЧ 3, показваща идентификационния номер по ДДС 

на D в ДЧ 5. 

В заключение, правилата за верижни сделки се прилагат независимо от броя на 

страните, участващи във веригата. Опростяването на триъгълните сделки обаче е 

приложимо, само когато за сделките, включващи три страни от тази верига, са 

изпълнени всички условия за триъгълното опростяване. На практика само едно от 

участващите данъчнозадължени лица във веригата от сделки, това, което прави 

вътреобщностното придобиване, потенциално може да се възползва от триъгълното 

опростяване. В примера по-горе, това ще бъде C, докато D не може да се възползва от 

това. 

 

3.6.18. Последното лице от веригата като краен потребител 

Както е посочено в раздел 3.3, минималният брой лица, участващи във верижна сделка, 

е три. Не е необходимо обаче всички те да са данъчнозадължени лица. 

Наистина е възможно последното лице от веригата да е данъчнонезадължено лице, т.е. 

краен потребител. Затова бихме могли да приложим правилата за верижните сделки 

към дадена ситуация, когато данъчнозадължено лице A продава стоки на 

данъчнозадължено лице B, което продава същите стоки на необлагаемо физическо лице 

С. Превозването се извършва директно от А до С, от ДЧ 1 до ДЧ 3. 

Пример 9 
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Договорен поток 

Физически поток 

 

В тази ситуация единственото лице, което може да бъде междинен оператор, който да 

приложи правилата за верижните сделки, е В. 

Ако се прилага общото правило, превозът ще бъде приписан на доставката, извършена 

от А до В. Следователно, доставката от А ще бъде вътреобщностна доставка на стоки, 

освободени в ДЧ 1 (ако са изпълнени условията в член 138 от Директивата за ДДС) и 

би имало вътреобщностно придобиване от страна на В, облагаемо в ДЧ 3. Доставката 

от B до C ще бъде вътрешна сделка в ДЧ 3. 

Ако В, междинният оператор, съобщи на А идентификационния номер по ДДС, 

издаден му от държавата членка, от която стоките се изпращат или превозват, ДЧ 1, 

тогава изпращането или превозването се приписват на извършената от него доставка, 

т.е. да кажем за доставката от B до C. Доставката от A до B ще бъде вътрешна сделка, 

облагаема в ДЧ 1. Доставката от B до C може да бъде квалифицирана като 

дистанционна продажба на стоки, облагаеми в ДЧ 3, освен ако са изпълнени условията 

в член 34 от Директивата за ДДС, в който случай сделката би била облагана в ДЧ 1.  

 

ДЧ 1 ДЧ 2 ДЧ 3 

 

А 

 

В 

 

С 
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4. ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИТЕ ДОСТАВКИ НА СТОКИ 

 

4.1. Съответната разпоредба 

Член 138 от Директивата за ДДС. 

 

4.2. Какво прави разпоредбата? 

Изменението на член 138 от Директивата за ДДС се състои от два елемента: 

 параграф 1 се преструктурира и се добавя ново условие;  

 добавя се параграф 1а. 

Член 138, параграф 1 от Директивата за ДДС 

По отношение на член 138, параграф 1 от Директивата за ДДС трябва да се вземе 

предвид следното: 

 Съдържанието на буква а) от член 138, параграф 1 от Директивата за ДДС 

съответства на съдържанието на член 138, параграф 1 във версията, приложима 

до 31 декември 2019 г. 

 В буква б) се поставя ново условие за прилагане на освобождаването, което се 

състои от два елемента, а именно: 

o данъчно задълженото лице или юридическото лице, което не е 

данъчно задължено, за което е извършена доставката, е 

идентифицирано за целите на ДДС в държава членка, различна от 

тази, в която започва изпращането или превозването 

и 

o това данъчнозадължено лице или необлагаемо юридическо лице, за 

което е извършена доставката, е посочило този идентификационен 

номер по ДДС на доставчика. 

По отношение на първия елемент трябва да се отбележи, че идентификационният 

номер по ДДС на данъчнозадълженото лице или юридическото лице, което не е 

данъчно задължено, за което е извършена доставката, не е задължително да бъде 

идентификационен номер по ДДС, издаден от държавата членка, до която се превозват 

стоките; достатъчно е да има идентификационен номер по ДДС, издаден от държава 

членка, различна от тази, в която започва изпращането или превозът. 

По отношение на втория елемент трябва да се отбележи, че начинът на споделяне на 

идентификационния номер по ДДС между договарящите се страни не е посочен в 

правния текст. Следователно това трябва да бъде оставено на преценката на 

договарящите се страни и да не подлежи на никакви формални изисквания (например 

използването на конкретен документ). Подобно на предвиденото по-горе в контекста на 

член 36а, параграф 2 от Директивата за ДДС, от факта, че доставчикът е посочил 

идентификационния номер по ДДС на своя клиент във фактурата, може да се счита, че 

клиентът е посочил идентификационния си номер по ДДС на доставчика. 

Член 138, параграф 1а от Директивата за ДДС 

Що се отнася до член 138, параграф 1, буква а) от Директивата за ДДС, трябва да се 

подчертае, че към член 138 се добавя нов параграф 1а, според който освобождаването, 

предвидено в параграф 1, не се прилага, когато доставчикът не е изпълнил 
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предвиденото задължение в членове 262 и 263 от Директивата за ДДС да се представи 

обобщена декларация или обобщената декларация, вече представено от него, не 

посочва точната информация относно въпросната доставка, както се изисква съгласно 

член 264 от Директивата за ДДС, освен ако доставчикът може да оправдае по надлежен 

начин допуснатата от него нередност пред компетентните органи. 

 

4.3. Специфични въпроси, произтичащи от член 138, параграфи 1 и 1а от Директивата 

за ДДС 

 

4.3.1. Указания, приети от Комитета по ДДС. 

 

Насоки, произтичащи от 113-ото заседание на Комитета по ДДС от 3 юни 2019 г. 

3. НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ВЪПРОСИ ОТНОСНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВОПРИЕТИ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ЗА 

ДДС 

3.1 Произход: Комисията 

Позовавания Членове 17а, 36а, 138, параграфи 1 и 1а, 243, параграф 3 и 262, 

параграф 2 от Директивата за ДДС 

Членове 45а и 54а от Регламента за изпълнение на ДДС 

Предмет: Изпълнение на Пакета за бързи решения: Директива (ЕС) 

2018/1910 на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 

на Съвета 
(Документ taxud.c.1(2019)3533969 – Работен документ № 968) 

 

Документ Е - taxud.c.1(2019)7900313 Работен документ № 976 

Освобождаване на вътреобщностните доставки на стоки: Взаимодействие с 

Директивата за възстановяване на ДДС (раздел 3.3.1.) 22 

Комитетът по ДДС единодушно потвърждава, че изменението, направено с Директива 

(ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. на член 138, параграф 1 от Директивата 

за ДДС, добавя съществено условие за прилагането на освобождаването на 

вътреобщностната доставка на стоки. Комитетът по ДДС единодушно се съгласява, че 

това допълнение означава, че когато лицето, което придобива стоката, не посочи на 

доставчика своя идентификационен номер по ДДС или когато посоченият 

идентификационен номер по ДДС е издаден от държавата членка, от която стоките са 

изпращани или превозвани, условията за прилагане на освобождаването от член 138 

трябва да се считат за неизпълнени и доставчикът няма друг избор освен да начисли 

ДДС. 

 

Документ F - taxud.c.1(2019)7900872 Работен документ № 977 

Освобождаване на вътреобщностните доставки на стоки: Прилагане на член 138, 

параграф 1а (раздел 3.3.2.)23 

                                                           
22 Тази позиция се отнася до съответния раздел на Работния документ на Комитета по ДДС № 968  

https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/8e08ca08-307d-4f28-b14e-c980f9eaecab/details
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1. Комитетът по ДДС единодушно признава, че фактът, че освобождаването, 

предвидено в член 138, параграф 1 от Директивата за ДДС, не се прилага в случаите на 

неспазване от страна на доставчика, както е посочено в параграф 1а, може фактически 

само да бъде установен определен период от време след момента на извършване и 

фактуриране на доставката.  

Всъщност Комитетът по ДДС единодушно се съгласява, че е неизбежно да има период 

от време между момента на извършване на доставката и фактурирането й на 

придобиващото лице и момента, в който доставчикът трябва да изпълни задължението, 

предвидено в членове 262 и 263 от Директивата за ДДС за представяне на обобщената 

декларация. Комитетът по ДДС също се съгласява единодушно, че не може да се 

избегне периодът от време между момента, в който доставчикът е трябвало да 

представи обобщената декларация, и момента, в който данъчните органи предприемат 

действия, тъй като такова действие може да бъде предизвикано само от обобщена 

декларация, която не е била представена или когато от представената обобщена 

декларация се установи, че не съдържа правилната информация. 

2. Комитетът по ДДС единодушно се съгласява, че следователно доставчикът ще може 

да освободи доставката в момента на извършване на доставката при спазване на 

условията на член 138, параграф 1 от Директивата за ДДС, тъй като това са 

единствените условия в момента на доставката, за да се определи дали се прилага 

освобождаването или не. 

Що се отнася до случаите, предвидени в член 138, параграф 1а от Директивата за ДДС, 

Комитетът по ДДС почти единодушно се съгласява, че освобождаването може да бъде 

отменено само със задна дата, ако и когато данъчните органи установят несъответствие 

на доставчика със задължението, предвидено в членове 262 и 263 от Директивата за 

ДДС за представяне на обобщена декларация или когато вече представената от него 

обобщена декларация не съдържа точната информация относно въпросната доставка, 

както се изисква съгласно член 264 от Директивата за ДДС, освен ако доставчикът 

може да оправдае по надлежен начин допуснатата от него нередност пред 

компетентните органи. 

 

Документ G - taxud.c.1(2019)7901495 Работен документ № 978 

Освобождаване на вътреобщностна доставка на стоки: В комбинация с 

незадължителното обратно начисляване, предвидено в член 194 (раздел 3.3.3.)24 

Когато се счита, че се извършва прехвърляне на стоки в съответствие с член 17 от 

Директивата за ДДС, тъй като стоките, поставени под режим на складиране на стоки до 

поискване от клиента, престават да изпълняват условията за оставане в такъв режим, 

Комитетът по ДДС единодушно се съгласява, че: 

а) когато данъчнозадълженото лице, извършило прехвърлянето, още не е 

идентифицирано за целите на ДДС в държавата членка, в която стоките са били 

поставени за първи път под режим за складиране на стоки до поискване от 

клиента, той трябва да се идентифицира в тази държава членка поради 

считаното за вътреобщностно придобиване, направено от него там; 

б) такава идентификация е необходима в съответствие с член 214, параграф 1, 

буква б) от Директивата за ДДС и не може да не се изисква от въпросната 

                                                                                                                                                                                     
23 Тази позиция се отнася до съответния раздел на Работния документ на Комитета по ДДС № 968. 
24 Тази позиция се отнася до съответния раздел на Работния документ на Комитета по ДДС № 968. 
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държава членка, дори ако считаното за вътреобщностно придобиване е 

освободено в съответствие с член 140 в) от Директивата за ДДС. 

Настоящите насоки за Освобождаване на вътреобщностна доставка на стоки: В 

комбинация с незадължителното обратно начисляване, предвидено в член 194 (раздел 

3.3.3.) са свързани с въпроса, разгледан в раздел 2.5.4 от настоящите Обяснителни 

бележки. Прави се позоваване на този раздел. 

 

4.3.2. Какво се случва, ако приобретателят не покаже на доставчика 

идентификационния си номер по ДДС, издаден в държава членка, различна от тази, 

от която стоките се изпращат или превозват? 

В случай че придобиващото лице не посочи на доставчика никакъв идентификационен 

номер по ДДС, или ако посоченият идентификационен номер по ДДС е издаден от 

държавата членка, от която стоките се изпращат или превозват, то поне едно от 

условията за кандидатстване за освобождаване на член 138 от Директивата за ДДС (по-

специално условието, посочено в член 138, параграф 1, буква б) от Директивата за 

ДДС), няма да бъде изпълнено и доставчикът трябва да начисли ДДС. 

Такъв е случаят, дори когато са изпълнени всички други условия за прилагане на 

освобождаването и доставчикът има основания да вярва, например поради вида или 

количеството на доставените стоки, че клиентът е данъчнозадължено лице или данъчно 

незадължено юридическо лице. 

Фактът, че доставчикът начислява ДДС върху доставката, тъй като не са изпълнени 

условията на член 138 от Директивата за ДДС, не оказва влияние върху третирането за 

ДДС при вътреобщностното придобиване, извършено от клиента в държавата членка, в 

която завършва изпращането или превозването на стоките (член 16 от Регламента за 

изпълнение). 

Когато придобиващото лице, което може да докаже, че е било данъчнозадължено лице, 

действащо като такова към момента на придобиването, може да посочи на своя 

доставчик на по-късен етап идентификационен номер по ДДС, издаден в държава 

членка, различна от тази, от която стоките са изпратени или превозени и няма 

индикации за измама или злоупотреба, доставчикът ще коригира фактурата в 

съответствие с правилата, установени в съответното национално законодателство. 

 

4.3.3. Какво се случва, когато придобиващото лице е подало искане за получаване на 

идентификационен номер по ДДС пред данъчните власти, но не е получило този 

идентификационен номер по ДДС в момента, в който доставчикът трябва да издаде 

фактурата? 

Когато в момента на издаване на фактурата от доставчика, придобиващото лице не е в 

състояние да посочи на доставчика идентификационен номер по ДДС, тъй като 

данъчните власти все още обработват искането на придобиващото лице за получаване 

на такъв номер, доставчикът не може да приложи освобождаването по член 138 от 

Директивата за ДДС, тъй като не са изпълнени всички условия.  

След като придобиващото лице получи идентификационния номер по ДДС, ще се 

приложи корекция на фактурата съгласно условията, обяснени в последния параграф на 

раздел 4.3.2 по-горе.  
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4.3.4. Някои държави членки правят разлика между идентификационния номер по 

ДДС, валиден само за определени вътрешни сделки, и идентификационния номер по 

ДДС, който в съответствие с член 215 от Директивата за ДДС има префикс, чрез 

който може да бъде идентифицирана държавата членка, която го е издала. Могат ли 

да се използват и двата номера за освобождаване по член 138 от Директивата за 

ДДС? 

Не. Само идентификационният номер по ДДС с префикс, чрез който може да бъде 

идентифицирана държавата членка на издаване, е от значение за целите на член 138 от 

Директивата за ДДС. Това е единственият идентификационен номер по ДДС, който 

държавата членка по идентификация включва в базата данни VIES и следователно 

единственият идентификационен номер по ДДС, който доставчикът може да провери. 

 

4.3.5. Кой идентификационен номер по ДДС трябва да се използва за прилагане на 

освобождаването по член 138 от Директивата за ДДС, когато придобиващото лице е 

част от група по ДДС в съответствие с член 11 от Директивата за ДДС? 

СЕС заяви, че ефектът от прилагането на член 11 от Директивата за ДДС е, че 

националното законодателство, прието въз основа на тази разпоредба, позволява на 

лицата, по-специално фирмите, които са обвързани помежду си чрез финансови, 

икономически и организационни връзки, вече да не се разглеждат като отделни 

облагаеми лица за целите на ДДС, а да бъдат третирани като едно-единствено 

данъчнозадължено лице. Следователно, когато тази разпоредба се прилага от държава 

членка, тясно свързаното лице или лица по смисъла на член 11 от Директивата за ДДС 

не могат да бъдат третирани поотделно като данъчнозадължено лице или лица по 

смисъла на член 9 от Директивата за ДДС. От това следва, че третирането като едно 

единствено данъчнозадължено лице изключва лицата, които по този начин са тясно 

свързани, да продължат да бъдат идентифицирани като индивидуални 

данъчнозадължени лица25. 

Това означава, че фактически само групата по ДДС има идентификационен номер по 

ДДС, който трябва да се използва за освобождаването по член 138 от Директивата за 

ДДС.  

 

4.3.6. Какво се разбира под термините „освен ако доставчикът може да оправдае по 

надлежен начин допуснатата от него нередност пред компетентните органи” в член 

138, параграф 1а от Директивата за ДДС?  

В съображение 7 от Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 г. Съветът 

е разработил целта на разпоредбата, както следва: „Освен това списъкът VIES е от 

съществено значение за информирането на държавата членка на пристигане за 

наличието на стоки на нейната територия и поради това е ключов елемент в борбата 

срещу измамите в Съюза. Поради тази причина държавите членки следва да 

гарантират, че когато доставчикът не спазва задълженията си за включване в списъка 

на VIES, освобождаването не трябва да се прилага, освен когато доставчикът действа 

добросъвестно, тоест, когато може надлежно да оправдае пред компетентния данъчните 

власти всички допуснати от него нередности, свързани с обобщената декларация, което 

също би могло да включва към този момент предоставянето от доставчика на точната 

информация, както се изисква съгласно член 264 от Директива 2006/112/ЕО.” 

                                                           
25 Виж Решението на СЕС от 22 май 2008 г. по дело C-162/07, Amplifin 
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Първата част на член 138, параграф 1а от Директивата за ДДС установява принципа, че 

освобождаването не се прилага в случай на неспазване на членове 262, 263 и 264 от 

Директивата за ДДС. Последната част от член 138, параграф 1а от Директивата за ДДС 

означава, че освобождаването обаче все още се прилага, когато доставчикът може 

надлежно да оправдае допуснатата от него нередност пред компетентните органи. 

Тази последна част от параграф 1а намеква за ситуации на неспазване, които се 

обработват за всеки отделен случай между доставчика и компетентните органи на 

държавата членка, в която е извършена доставката. 

Независимо от това, може да се счита, че в следните ситуации допуснатата от 

доставчика нередност е надлежно оправдана (освен ако данъчните органи нямат 

причини да смятат, че допуснатата нередност е елемент от схема за измами), при 

условие че след като осъзнае грешката, която поражда допуснатата нередност, 

доставчикът поправя тази грешка:  

o Доставчикът по случайна грешка не е включил освободената 

вътреобщностна доставка в обобщената декларация, обхващаща периода, в 

който е извършена доставката, но я е включил в обобщената декларация, 

обхващаща следващия период; 

o Доставчикът е включил освободената вътреобщностна доставка в 

обобщената декларация, обхващаща периода, в който е извършена 

доставката, но е направил неволна грешка по отношение на стойността на 

въпросната доставка; 

o Преструктурирането на фирмата, придобиваща стоките, е довело до ново име 

и нов идентификационен номер по ДДС, но старото име и 

идентификационният номер по ДДС продължават да съществуват през 

кратък междинен период. В обобщената декларация доставчикът по 

погрешка е включил сделките под стария идентификационен номер по ДДС. 
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5. ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ЗА ПРЕВОЗ 

 

5.1. Съответната разпоредба 

Член 45а от Регламента за изпълнение 

 

5.2. Какво прави разпоредбата? 

Член 45а от Регламента за изпълнение предвижда, че условие за освобождаването на 

вътреобщностна доставка на стоки съгласно член 138 от Директивата за ДДС, а именно, 

че стоките са изпратени или превозени от държава членка до местоназначение извън 

нейната територия, но в рамките на Общността, се счита за изпълнено в случаите, 

посочени в член 45а, параграф 1, букви а) или б). 

Това също означава, че: 

 да бъде в един от случаите, посочени в букви а) или б), само по себе си не е 

достатъчно за освобождаване на доставката съгласно член 138 от Директивата за 

ДДС. Предполага се, че е изпълнено основно условие, но за да се приложи 

освобождаването, ще трябва да бъдат изпълнени и другите условия, посочени в 

член 138 от Директивата за ДДС; 

 прилагането на презумпцията по обратен начин не е възможно. С други думи 

фактът, че условията на презумпцията не са изпълнени, не означава 

автоматично, че не се прилага освобождаването на член 138 от Директивата за 

ДДС. В такъв случай доставчикът трябва да докаже, съгласно изискванията на 

данъчните власти, че условията за освобождаване (включително превоз) са 

изпълнени. С други думи, когато презумпцията не се прилага, ситуацията ще 

остане същата, каквато е била преди влизането в сила на член 45а от Регламента 

за изпълнение.  

В член 45а, параграф 2 от Регламента за изпълнение е предвидено, че данъчен орган 

може да опровергае презумпцията, която е била въведена съгласно параграф 1, а 

именно, че стоките са изпратени или превозени от държава членка до местоназначение 

извън нейната територия, но в рамките на Общността. 

Опровергаването на презумпцията предполага, че данъчните власти са в състояние да 

предоставят необходимите елементи, доказващи, че стоките всъщност не са изпратени 

или превозени от държава членка до местоназначение извън нейната територия, но в 

рамките на Общността. Такъв може да бъде например случаят, когато по време на 

проверка данъчните органи установят, че стоките все още са налице в склада на 

доставчика или че данъчните власти знаят за инцидент по време на превозването, довел 

до унищожаване на стоките преди да напуснат територията. 

Когато данъчните органи разполагат с необходимите елементи, за да опровергаят 

презумпцията (предвид естеството на необходимите елементи, за да служат на тази 

цел), очевидно освобождаването по член 138 от Директивата за ДДС не се прилага. В 

тази връзка „опровергаване на презумпцията” означава, че данъчните власти 

притежават доказателства, показващи, че превозът на стоките не е извършен. 

„Опровергаване на презумпцията” е различно от ситуацията, при която данъчен орган 

може да докаже, че един от документите, изброени в член 45а, параграф 3 от 

Регламента за изпълнение, който е представен като доказателство, или съдържа невярна 
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информация, или дори е фалшив. След това последиците ще бъдат, че условията за 

попадане в един от случаите, посочени в параграф 1, букви а) или б), не са изпълнени. 

Следователно, доставчикът вече не може да разчита на презумпцията за изпращане или 

превоз, извършени от държава членка до дестинация извън нейната територия, но в 

рамките на Общността. Въпреки това доставчикът все още може да предостави други 

документи, посочени в член 45а от Регламента за изпълнение, което би му позволило да 

се възползва от презумпцията (освен ако данъчните власти не докажат отново, че тези 

документи са неверни или фалшиви) или да предостави достатъчно доказателства, 

които потвърждават, че са изпълнени условията за освобождаване по член 138 от 

Директивата за ДДС. 

 

5.3. Специфични въпроси, произтичащи от тази разпоредба 

 

5.3.1. Насоки, приети от Комитета по ДДС. 

 

Насоки, произтичащи от 113-ото заседание на Комитета по ДДС от 3 юни 2019 г. 

3. НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ВЪПРОСИ ОТНОСНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВОПРИЕТИ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ЗА 

ДДС 

3.1 Произход: Комисията 

Позовавания Членове 17а, 36а, 138, параграфи 1 и 1а, 243, параграф 3 и 262, 

параграф 2 от Директивата за ДДС 

Членове 45а и 54а от Регламента за изпълнение на ДДС 

Предмет: Изпълнение на Пакета за бързи решения: Директива (ЕС) 

2018/1910 на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 

на Съвета 
(Документ taxud.c.1(2019)3533969 – Работен документ № 968) 

 

Документ H - taxud.c.1(2019)7901898 Работен документ № 979 

Освобождаване на вътреобщностна доставка на стоки: Значение на понятието 

„независим” по отношение на доказателството за превоз (раздел 3.3.4.)26 

Комитетът по ДДС почти единодушно се съгласява, че когато установява дали за 

целите на член 45а, параграф 1, букви а) и б)(ii) от Регламента за изпълнение, двете 

страни са „независими”, 

а) двете страни не се считат за „независими”, когато имат една и съща 

правосубектност; и 

б) се използват критериите, посочени в член 80 от Директивата за ДДС, така че 

страните, по отношение на които съществуват „семейни или други близки лични 

връзки, управление, собственост, членство, финансови или юридически връзки” 

не могат да се считат за независими един от друг. 

 

                                                           
26 Тази позиция се отнася до съответния раздел на Работния документ на Комитета по ДДС № 968. 

https://circabc.europa.eu/ui/group/cb1eaff7-eedd-413d-ab88-94f761f9773b/library/8e08ca08-307d-4f28-b14e-c980f9eaecab/details
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5.3.2. Какво се случва със съществуващите национални правила на държавите членки 

по отношение на доказателството за превоз след влизането в сила на член 45а от 

Регламента за изпълнение? Ще продължат ли да се прилагат тези национални 

правила? 

Държавите членки са задължени да прилагат член 45а от Регламента за изпълнение. 

Това означава, че когато са изпълнени условията в тази разпоредба, доставчикът ще 

има право да се възползва от съответната презумпция. Освен това държавите членки 

биха могли също така да предвидят в своето национално законодателство за ДДС други 

презумпции за доказателство за превоз, по-гъвкави от презумпцията, предвидена в член 

45а от Регламента за изпълнение. Ако случаят е такъв доставчикът би могъл да се 

възползва от презумпциите в член 45а от Регламента за изпълнение и/или от тези в 

националното законодателство за ДДС, при условие че са изпълнени съответните 

условия. В тази връзка съществуващите национални правила за ДДС, които 

установяват условия по отношение на доказателството за превоз, по-гъвкави от 

предвиденото в член 45а от Регламента за изпълнение, могат да продължат да се 

прилагат. 

 

5.3.3. Какво се случва, ако условията за презумпция за превоз в член 45а от Регламента 

за изпълнение не са изпълнени? Означава ли това, че в този случай освобождаването 

по член 138 от Директивата за ДДС няма да се прилага? 

Фактът, че условията за попадане в един от случаите, посочени в член 45а, параграф 1, 

букви а) или б) от Регламента за изпълнение, не са изпълнени, не означава 

автоматично, че освобождаването по член 138 от Директивата за ДДС няма да се 

прилага. В такъв случай доставчикът трябва да докаже, съгласно изискванията на 

данъчните власти, че условията за освобождаване (включително превоз) по член 138 от 

Директивата за ДДС са изпълнени. 

 

5.3.4. Какво се случва, ако данъчен орган може да докаже, че един от документите, 

изброени в член 45а, параграф 3 от Регламента за изпълнение, който е представен 

като доказателство или съдържа неточна информация, или дори е фалшив? Може ли 

продавачът все още да разчита на презумпцията за изпращане или превоз? 

Когато данъчен орган може да докаже, че един от документите, който е представен като 

доказателство, или съдържа невярна информация, или дори е фалшив, продавачът вече 

не може да разчита на презумпцията поради факта, че условията за попадане в един от 

посочените случаи в член 45а, параграф 1, букви а) или б) от Регламента за изпълнение 

не са изпълнени. 

Все пак продавачът може още да бъде в състояние да представи други документи, 

посочени в член 45а от Регламента за изпълнение, което би му позволило да се 

възползва от презумпцията (освен ако данъчните власти не докажат отново, че тези 

документи са неверни или са фалшиви), или да предостави достатъчно доказателства, 

които потвърждават, че са изпълнени условията за освобождаване по член 138 от 

Директивата за ДДС.  

 

5.3.5. Какво се случва, ако доставчикът или придобиващото лице извърши превоза, 

използвайки собствени транспортни средства? 
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В този случай презумпцията не се прилага, тъй като няма да бъде изпълнено 

изискването, посочено в член 45а, параграф 1, букви а) и б)(ii) от Регламента за 

изпълнение, за изделията с непротиворечиви доказателства, издадени от две различни 

страни, които са независими една от друга, от продавача и от придобиващото лице. 

 

5.3.6. Какво трябва да се счита за „писмено изявление” от придобиващото лице за 

целите на член 45а, параграф 1, параграф 1, буква б)(i) от Регламента за изпълнение? 

В какъв формат (хартиен и/или електронен) ще бъде прието от данъчните власти, 

напр. имейл или подписан оригинален документ? 

Всеки документ, който съдържа всички елементи, посочени в член 45а, параграф 1, 

буква б)(i), трябва да се счита за „писмено изявление” за целите на тази разпоредба. 

В Регламента за изпълнение няма конкретни правила относно формата, в който трябва 

да се представи писменото изявление. Разумно е да се очаква, че държавите членки ще 

бъдат гъвкави в това отношение и няма да налагат строги ограничения, например само 

документ на хартиен носител, но също така биха приели електронна версия, доколкото 

съдържа цялата информация, изисквана в член 45а, параграф 1, буква б)(i) от 

Регламента за изпълнение.  

 

5.3.7. В какъв формат (хартиен и/или електронен) документите, използвани като 

доказателство за изпращане или превоз, посочени в член 45а, параграф 3, от 

Регламента за изпълнение, ще бъдат приети от данъчните власти? 

В Регламента за изпълнение няма конкретни правила относно формата, в който трябва 

да се предоставят документите, които да бъдат приети като доказателство за изпращане 

или превоз, посочени в член 45а, параграф 3 от Регламента за изпълнение. Разумно е да 

се очаква, че държавите членки ще бъдат гъвкави в това отношение и няма да налагат 

строги ограничения, например само документи на хартиен носител, но биха приели и 

електронна версия на такива документи. 

 

5.3.8. Какво се случва, ако придобиващото лице не предостави на продавача 

писменото изявление, посочено в член 45а, параграф 1, буква б)(i) от Регламента за 

изпълнение, до десетия ден на месеца, следващ доставката? 

Целта на 10-дневния срок е да се определи точна времева рамка за придобиващото 

лице, за да предостави на продавача писменото изявление, а не да се санкционира 

продавача и да го лишим от възможността да се възползва от презумпцията, когато 

придобиващото лице не е представило своевременно писменото изявление. Поради 

тази причина, дори ако придобиващото лице предостави на продавача писменото 

изявление след крайния срок, продавачът ще може да се позове на презумпцията, при 

условие че са изпълнени всички останали съответни условия в член 45а от Регламента 

за изпълнение.  
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6. СЪОТВЕТНИТЕ ПРАВНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

6.1. Директива за ДДС (наричана по-долу „ДД”) 

 

„Член 17а 

1. Прехвърлянето от данъчнозадължено лице на стоки, представляващи част от 

неговите стопански активи в друга държава членка под режим на складиране на стоки 

до поискване от клиента, не се третира като възмездна доставка на стоки. 

2. За целите на настоящия член се счита, че е налице режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента, когато са спазени следните условия: 

а) стоките са изпратени или превозени от данъчнозадължено лице или от трето 

лице от негово име до друга държава членка с оглед доставка на посочените 

стоки там — на по-късен етап и след пристигането им — на друго 

данъчнозадължено лице, което има право да придобие собствеността върху тези 

стоки в съответствие със съществуващо споразумение между двете 

данъчнозадължени лица; 

б) данъчнозадълженото лице, изпращащо или превозващо стоките, не е 

установило своята стопанска дейност, нито има постоянен обект в държавата 

членка, до която са изпратени или превозени стоките; 

в) данъчнозадълженото лице, за което стоките са предназначени да бъдат 

доставени, е идентифицирано за целите на ДДС в държавата членка, до която са 

изпратени или превозени стоките, и неговата самоличност, както и 

идентификационният номер по ДДС, издаден му от тази държава членка, са 

известни на данъчнозадълженото лице, посочено в буква б), към момента, в 

който започва изпращането или превозът; 

г) данъчнозадълженото лице, изпращащо или превозващо стоките, вписва 

изпращането на стоките в регистъра по член 243, параграф 3 и въвежда 

самоличността на данъчнозадълженото лице, придобиващо стоките, и 

идентификационния номер по ДДС, издаден му от държавата членка, до която 

са изпратени или превозени стоките, в обобщената декларация по член 262, 

параграф 2. 

3. Когато са изпълнени условията, предвидени в параграф 2, се прилагат следните 

правила към момента на прехвърляне на правото за разпореждане със стоките като 

собственик на данъчнозадълженото лице, посочено в параграф 2, буква в), при условие 

че прехвърлянето се извърши в срока, посочен в параграф 4: 

a) счита се, че е извършена доставка на стоки в съответствие с член 138, параграф 

1 от данъчнозадълженото лице, което е изпратило или превозило стоките само 

или чрез трето лице от негово име в държавата членка, от която са били 

изпратени или превозени стоките; 

б) счита се, че е извършено вътреобщностно придобиване на стоки от 

данъчнозадълженото лице, на което тези стоки са доставени в държавата 

членка, до която са били изпратени или превозени стоките. 

4. Ако в срок от 12 месеца след пристигането на стоките в държавата членка, до която 

те са били изпратени или превозени, тези стоки не са били доставени на 
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данъчнозадълженото лице, за което са били предназначени посочено в параграф 2, 

буква в) и параграф 6, и не е възникнало никое от обстоятелствата, предвидени в 

параграф 7, се счита, че е извършено прехвърляне по смисъла на член 17 в деня, 

следващ изтичането на 12-месечния срок. 

5. Не се счита, че прехвърлянето по смисъла на член 17 е извършено, когато са 

изпълнени следните условия: 

а) правото за разпореждане със стоките не е било прехвърлено и тези стоки са 

били върнати в държавата членка, от която са били изпратени или превозени, в 

рамките на срока, посочен в параграф 4, и 

б) данъчнозадълженото лице, изпратило или превозило стоките, впише връщането 

им в регистъра, предвиден в член 243, параграф 3. 

6. Когато в рамките на срока, посочен в параграф 4, данъчнозадълженото лице, 

посочено в параграф 2, буква в), бъде заместено от друго данъчнозадължено лице, не 

се счита, че е извършено прехвърляне по смисъла на член 17 към момента на 

заместването, при условие че: 

а) всички други приложими условия в параграф 2 са изпълнени; и 

б) заместването е вписано от данъчнозадълженото лице, посочено в параграф 2, 

буква б), в регистъра, предвиден в член 243, параграф 3. 

7. Когато в рамките на срока, посочен в параграф 4, някое от условията, определени в 

параграфи 2 и 6, престане да бъде изпълнено, се счита, че е извършено прехвърляне на 

стоки съгласно член 17 в момента, когато съответното условие вече не е изпълнено. 

Ако стоките са доставени на лице, различно от данъчнозадълженото лице, посочено в 

параграф 2, буква в) или в параграф 6, се счита, че условията, определени в параграфи 

2 и 6, са престанали да бъдат изпълнени непосредствено преди такава доставка. 

Ако стоките са изпратени или превозени до държава, различна от държавата членка, от 

която те са били преместени първоначално, се счита, че условията, определени в 

параграфи 2 и 6, са престанали да бъдат изпълнени непосредствено преди да започне 

такова изпращане или превоз. 

В случай на унищожаване, загуба или кражба на стоките се счита, че условията, 

определени в параграфи 2 и 6, са престанали да бъдат изпълнени в деня, в който 

стоките действително са били преместени или унищожени, или ако е невъзможно да 

бъде определена тази дата — в деня, в който е било установено, че стоките са 

унищожени или липсващи.”; 

 

 

Член 36а 

1. Когато едни и същи стоки са предмет на последователни доставки и те се изпращат 

или превозват от една държава членка до друга държава членка директно от първия 

доставчик до крайния клиент във веригата, изпращането или превозът се отнасят само 

към доставката, извършена за междинния оператор. 

2. Чрез дерогация от параграф 1, изпращането или превозът се отнасят само към 

доставката на стоки от междинния оператор, когато междинният оператор е съобщил 

на своя доставчик идентификационния номер по ДДС, който му е издаден от 

държавата членка, от която стоките са изпратени или превозени. 
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3. За целите на настоящия член „междинен доставчик” означава доставчик във 

веригата, различен от първия доставчик във веригата, който изпраща или превозва 

стоките сам или чрез трето лице от негово име. 

4. Настоящият член не се прилага за случаите, обхванати от член 14а.”; 

 

 

Член 138 

„1. Държавите членки освобождават доставката на стоки, изпратени или превозени до 

местоназначение извън тяхната съответна територия, но на територията на Общността, 

от или от името на продавача или лицето, придобиващо стоките, когато са изпълнени 

следните условия: 

а) стоките са доставени на друго данъчнозадължено лице или на данъчно 

незадължено юридическо лице, действащо в това си качество в държава членка, 

различна от тази, в която започва изпращането или превозът на стоките; 

б) данъчнозадълженото лице или данъчно незадълженото юридическо лице, за 

което е извършена доставката, е идентифицирано за целите на ДДС в държава 

членка, различна от тази, в която започва изпращането или превозът на стоките, 

и е посочило този идентификационен номер по ДДС на доставчика.”; 

„1а. Освобождаването, предвидено в параграф 1, не се прилага, когато доставчикът не 

е изпълнил задължението, посочено в членове 262 и 263, да представи обобщена 

декларация или когато представената от него обобщена декларация не съдържа 

точната информация за тази доставка, съгласно изискванията на член 264, освен ако 

доставчикът може да оправдае по надлежен начин допуснатата от него нередност пред 

компетентните органи.”; 

 

 

Член 243 

… 

3. Всяко данъчнозадължено лице, което прехвърля стоки под режим за складиране на 

стоки до поискване от клиента, посочен в член 17а, води регистър, който позволява на 

данъчните органи да проверяват правилното прилагане на този член. 

Всяко данъчно задължено лице, на което се доставят стоки под режим на складиране 

на стоки до поискване от клиента, посочен в член 17а, води регистър на тези стоки.” 

 

 

Член 262 

1. Всяко данъчнозадължено лице, идентифицирано за целите на ДДС, представя 

обобщена декларация за следното: 

а) придобиващите лица, идентифицирани за целите на ДДС, на които е доставило 

стоки в съответствие с условията, посочени в член 138, параграф 1 и член 138, 

параграф 2, буква в); 
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б) лицата, идентифицирани за целите на ДДС, на които е доставило стоки, които 

са му били доставени чрез вътреобщностно придобиване на стоки, посочено в 

член 42; 

в) данъчнозадължените лица и данъчно незадължените юридически лица, 

идентифицирани за целите на ДДС, на които е предоставило услуги, различни 

от услугите, които са освободени от ДДС в държавата членка, в която сделката 

е облагаема и за които получателят дължи плащане на данъка съгласно член 

196. 

2. В допълнение към информацията, посочена в параграф 1, всяко данъчнозадължено 

лице представя информация за идентификационния номер по ДДС на 

данъчнозадължените лица, за които са предназначени стоките, изпратени или 

превозени под режим на складиране на стоки до поискване от клиента в съответствие с 

условията, по член 17а, и за всяка промяна в предоставената информация.”; 

 

 

6.2. Регламент за изпълнение на ДДС (наричан по-долу „РИ“)  

 

Член 45а 

1. За целите на прилагането на освобождаванията, предвидени в член 138 от 

Директива 2006/112/ЕО, се приема, че стоките са изпратени или превозени от 

държава членка до местоназначение извън нейната територия, но в рамките на 

Общността, в следните случаи: 

a) продавачът посочва, че стоките са били изпратени или превозени от него или от 

трета страна от негово име, и или продавачът притежава най-малко две изделия 

с непротиворечиви доказателства, посочени в параграф 3, буква а), които са 

издадени от две различни страни, които са независими една от друга, от 

продавача и от придобиващото лице, или продавачът притежава всяко едно 

изделие, посочено в параграф 3, буква а), заедно с всяко едно изделие с 

непротиворечиви доказателства, посочени в параграф 3, буква б), 

потвърждаващи изпращането или превоза, които са били издадени от две 

различни страни, които са независими една от друга, от продавача и от 

придобиващото лице; 

б)  продавачът притежава следното:  

i. писмено изявление от придобиващото лице, в което е посочено, че стоките са 

изпратени или превозени от придобиващото лице или от трета страна от името 

на придобиващото лице и което идентифицира държавата членка по 

местоназначение на стоките; в това писмено изявление се посочва: датата на 

издаване; името и адресът на приобретателя; количеството и естеството на 

стоките; датата и мястото на пристигане на стоките; в случай на доставка на 

превозните средства, идентификационният номер на превозното средство; и 

идентификацията на лицето, което приема стоките от името на придобиващото 

лице; и 

ii. най-малко две изделия с непротиворечиви доказателства, посочени в параграф 

3, буква а), които са издадени от две различни страни, които са независими една 
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от друга, от продавача и от придобиващото лице, или от всяко едно посочено 

изделие в параграф 3, буква а), заедно с всяко едно изделие с непротиворечиви 

доказателства, посочено в параграф 3, буква б), потвърждаващо изпращането 

или превоза, издадени от две различни страни, които са независими една от 

друга, от продавача и от придобиващото лице. 

Придобиващото лице предоставя на продавача писменото изявление, посочено в буква 

б)(i) до десетия ден на месеца, следващ доставката. 

2. Данъчният орган може да опровергае презумпцията, направена съгласно 

параграф 1. 

3. За целите на параграф 1 се приема следното като доказателство за изпращане 

или превоз: 

а) документи, свързани с изпращането или превоза на стоките, като подписан 

CMR /превоз на стоки по пътищата/ документ, товарителница, фактура за 

въздушен превоз или фактура от превозвача на стоките; 

б) следните документи: 

i. застрахователна полица по отношение на изпращането или превоза на стоките 

или банкови документи, доказващи плащането за изпращане или превоз на 

стоките; 

ii. официални документи, издадени от публичен орган, например нотариус, 

потвърждаващи пристигането на стоките в държавата членка по 

местоназначение; 

iii. разписка, издадена от складодържател в държавата членка по местоназначение, 

потвърждаваща съхраняването на стоките в тази държава членка.”; 

 

 

Член 54а 

1. Регистърът, посочен в член 243, параграф 3 от Директива 2006/112/ЕО, който трябва 

се води от всяко данъчнозадължено лице, което прехвърля стоки по режим за 

складиране на стоки до поискване от клиента, съдържа следната информация:  

а) държавата членка, от която са изпратени или превозени стоките, и датата на 

изпращане или превозване на стоките; 

б) идентификационният номер по ДДС на данъчнозадълженото лице, за което са 

предназначени стоките, издаден от държавата членка, до която стоките се изпращат 

или превозват; 

в) държавата членка, до която стоките се изпращат или превозват, 

идентификационният номер по ДДС на складодържателя, адресът на склада, в който се 

складират стоките при пристигането, и датата на пристигане на стоките в склада; 

г) стойността, описанието и количеството на стоките, пристигнали в склада; 

д) идентификационният номер по ДДС на данъчнозадълженото лице, което замества 

лицето, посочено в буква б) от настоящия параграф, при условията, посочени в член 

17а, параграф 6 от Директива 2006/112/ЕО; 

е) облагаемата сума, описанието и количеството на доставените стоки и датата, на 
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която се извършва доставката на стоките, посочена в член 17а, параграф 3, буква а) от 

Директива 2006/112/ЕО, и идентификацията на номер на купувача по ДДС; 

ж) облагаемата сума, описанието и количеството на стоките и датата на възникване на 

някое от условията и съответното основание в съответствие с член 17а, параграф 7 от 

Директива 2006/112/ЕО; 

з) стойността, описанието и количеството на върнатите стоки и датата на връщане на 

стоките, посочени в член 17а, параграф 5 от Директива 2006/112/ЕО. 

2. Регистърът, посочен в член 243, параграф 3 от Директива 2006/112/ЕО, който трябва 

да се води от всяко данъчнозадължено лице, на което се доставят стоки под режим на 

складиране на стоки до поискване от клиента, съдържа следната информация: 

а) идентификационният номер по ДДС на данъчнозадълженото лице, което прехвърля 

стоки под режим за складиране на стоки до поискване от клиента; 

б) описанието и количеството на стоките, предназначени за него; 

в) датата, на която стоките, предназначени за него, пристигат в склада; 

г) облагаемата сума, описанието и количеството на доставените му стоки и датата, на 

която е направено вътреобщностното придобиване на стоките, посочено в член 17а, 

параграф 3, буква б) от Директива 2006/112/ЕО; 

д) описанието и количеството на стоките и датата, на която стоките са извадени от 

склада по нареждане на данъчнозадълженото лице, посочено в буква а); 

е) описанието и количеството на унищожените или изчезналите стоки и датата на 

унищожаване, загуба или кражба на стоките, пристигнали преди това в склада, или 

датата, на която е установено, че стоките са били унищожени или липсват. 

Когато стоките се изпращат или превозват под режим за складиране на стоки до 

поискване от клиента до складодържател, различен от данъчнозадълженото лице, за 

което стоките са предназначени да бъдат доставени, регистърът на това 

данъчнозадължено лице не е необходимо да съдържа информацията, посочена в точки 

в), д) и е) от първата алинея.” 

 

 

 


