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към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 

 

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за данък върху добавената стойност отразява измененията и допълненията в 

Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), както следва: 

 

Промени, свързани с въвеждането на Директива (ЕС) 2020/1756 на  Съвета от 

20 ноември 2020 година в ЗДДС  

Във връзка с направените в закона изменения, свързани с оттеглянето на 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и 

Европейската общност за атомна енергия и с необходимостта от въвеждане в 

националното ДДС законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1756 

на  Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно 

общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на 

идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия, публикувана в ОВ 

L 396, 25.11.2020 г., стр. 1-2 и влязла в сила, се налага предприемане на съответните 

изменения и в ППЗДДС.  

За правилното функциониране на системата на Съюза за ДДС в Северна Ирландия 

се въвеждат съгласно правилата на директивата и ЗДДС отделни идентификационни 

номера по ДДС със специфичен префикс, за да се направи разграничение между данъчно 

задължените лица и данъчно незадължените юридически лица, за чиито сделки със 

стоки, намиращи се в Северна Ирландия, се прилагат разпоредбите на правото на Съюза 

в областта на ДДС, от една страна, и лицата, извършващи други сделки, за които те са 

идентифицирани за целите на ДДС в Обединеното кралство.  

В тази връзка се предлагат следните промени:  

Предвидено е VIES-декларация да съдържа данни за регистрираните за целите на 

ДДС лица на територията на Северна Ирландия, като от 1 януари 2021 г. се използва 

префикс „XI”. 

Предложени са разпоредби в кои случаи регистрираните лица не подават VIES-

декларация по чл. 125, ал. 2 от закона – при извършване доставки на услуги по чл. 21, ал. 

2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на Северна Ирландия, и в кои случаи 

подава и VIES-декларация – при извършване на вътресъюзни доставки на стоки, по които 

получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, 

регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия 

Изрично е посочено, че VIES-декларацията не може да съдържа 

идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия със знак на държавата 

членка по ISO 3166 – „GB“ за данъчни периоди след 31 декември 2020 г. 

Предложен е ред при издадени кредитни и/или дебитни известия във връзка с 

декларирани за данъчни периоди преди 1 януари 2021 г., същите да не се включват във 

VIES-декларацията. Корекции на грешки (неотразени или неправилно отразени в 

отчетните регистри документи) във VIES-декларацията във връзка с декларирани за 

данъчни периоди преди 1 януари 2021 г. ще се извършват по реда на чл. 126, ал. 3, т. 1 от 

закона, като ще се подава и VIES-декларация. 



 

Други промени от технически характер: 

Предложени са редакционни промени във връзка с изменението в ЗДДС относно 

освобождаването от облагане  с данък върху добавената стойност на  застрахователни и 

презастрахователни услуги. Предвиждат се и други редакционни и технически промени 

във връзка с необходимостта от привеждане на приложенията в ППЗДДС в съответствие 

с направените изменения в ЗДДС. 

 

За прилагане на предложените промени не са необходими допълнителни 

бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа 

обезпеченост по осъществяване на правилника и няма да доведат до допълнителна 

финансова тежест за лицата, с изключение на незначителен размер за финансиране на 

НАП за промяна на програмния продукт. Предлаганите промени не се очаква да окажат 

значителен ефект върху приходите от ДДС, който на този етап не може да бъде изчислен 

с точност.  

С проекта на правилник се въвеждат правила, които способстват правилното 

прилагане на норми на правото на Европейския съюз, въведени в ЗДДС.  

Предвид изключително кратките срокове за въвеждане на Директива (ЕС) 

2020/1756 на  Съвета от 20 ноември 2020 година (публикувана е на 25 ноември 2020 г.) в 

ЗДДС и необходимостта от спешно регламентиране в правилника на правила, които да 

правят възможно прилагането на закона от 1 януари 2021 г., се предлага правилникът да 

влезе в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“. Всяко забавяне на 

влизането в сила на разпоредбите на правилника би довело до невъзможност да бъдат 

прилагани ДДС правилата, свързани с новия данъчен статут на Обединено кралство 

Великобритания и Северна Ирландия. 

Предложеният проект на правилник е публикуван на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации съгласно 

разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове.  

 

 

 

 

 


