
СПРАВКА 

за отразяване на получени възражения при съгласуването на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона 

за данък върху добавената стойност на интернет страницата на Министерството на финансите и Портала за обществени консултации 

 

Министерство/Идва от Предложение 

Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

Proteus Здравейте, 

1. Относно промени във основания за отказ от приемане 

на VIES декларация. 

В §6, т.13 е записано, че основание за отказ от приемане 

на VIES декларация е: 

"...в поле „Обща стойност на данъчната основа за 

доставени услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на 

изпълнение на територията на друга държава членка” е 

отразена стойност, включително „0” 

Съгласно ППЗДДС, приложение № 15, описващо 

изисквания към файла, съдържащ VIES декларацията е 

записано, че поле „Обща стойност на данъчната основа 

за доставени услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на 

изпълнение на територията на друга държава членка” е 

с цифров формат. В общите изисквания към полетата е 

записано "Полетата в условен формат "Цифров" могат 

да съдържат само арабски цифри." Тоест поле във 

формат "Цифров" не може да бъде празно. 

Предлагам текста на §6, т.13 да стане: 

"... в поле „Обща стойност на данъчната основа за 

доставени услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на 

изпълнение на територията на друга държава членка” е 

отразена стойност, РАЗЛИЧНА ОТ „0”  

2. Относно Заключителни разпоредби За да няма 

противоречие между първия параграф от Заключителни 

разпоредби и §6 т. 9 предлагам текста на първия 

параграф от Заключителни разпоредби да стане: 

Приема се  
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"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., освен в случаите, в които в поле 

"Данъчен период, през който данъкът е станал 

изискуем" е попълнен период преди 01 януари 2021 г." 

С уважение, 

 


