
М О Т И В И 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 

16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно 

задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но 

установени в друга държава - членка на Европейския съюз  
 

 

Причини, които налагат разработването на проекта на нормативен акт 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 

г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, 

неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - 

членка на Европейския съюз (Наредба № Н-9), отразява някои от измененията и 

допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 

55, 71, 104 и 107 от 2020 г. на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, 

наложени от практиката по прилагане на ЗДДС. 

 

Целите, които се поставят с проекта на нормативен акт 

Във връзка с въвеждане в ЗДДС на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на 

Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 

2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената 

стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки 

(Директива (ЕС) 2017/2455) (ОВ, L 348/7 от 29 декември 2017 г.) и на Директива (ЕС) 

2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 

2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби 

на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (Директива 2019/1995) (ОВ, L 313/14 от 4 

декември 2019 г.) се налага предприемане на съответните изменения и в Наредба № Н-9. 

         С измененията се цели да бъдат въведени и някои от измененията по отношение на 

доставки на стоки и услуги от данъчно задължени лица, регистрирани за режим в Съюза 

или за режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 

територии и са с цел, когато тези лица не са установени на територията на страната да 

имат възможност да си възстановят платеният данък върху добавената стойност на 

местни доставчици за закупени стоки, получени услуги или осъществен внос на 

територията на страната. 

 

Предложението за въвеждане на срок за активиране на електронна препратка,  

след който, решението на органа по приходите, по отношение на Искането за 

възстановяването на данъка по реда на Наредба № Н-9, ще се счита за връчено, е 

обусловено от големият брой невръчени решения. Част от данъчно задължените лица, са 

незаинтересовани от надлежното получаване на Акта и запознаване с мотивите на 

органите по приходите. Това от своя страна затруднява тези органи при администриране 

на исканията за възстановяване, тъй като не могат да приключат производството. 

 

Относно направените в ЗДДС изменения, свързани с оттеглянето на Обединеното 

кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската 

общност за атомна енергия, и въведените в националното ДДС законодателство 

разпоредби 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 



предлага разпоредба, относно това, когато данъчно задължено лице или данъчно 

незадължено юридическо лице, е идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия 

с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI да има право да 

му бъде възстановен платеният ДДС за закупени от него стоки на територията на страна 

по силата на дерогация от общите правила. В тази връзка са предложени и разпоредби 

относно възможността за възстановяване на платен данък за получени от български 

фирми стоки на територията на Северна Ирландия. 

Въведени са ясни правила за реда, по който данъкът подлежи на възстановяване – 

чрез приспадане на данъчен кредит или по реда на Директива 2008/9/ЕО, в случаите в 

които лицето има постоянен обект в държавата членка по възстановяване. Уточнено е, че 

ако лицето не осъществява облагаеми доставки от постоянния обект в държавата на 

подаване на искането за възстановяване, данъкът подлежи на възстановяване по реда на 

Директива 2008/9/ЕО. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на 

нормативен акт 

За прилагане на предложените промени не са необходими допълнителни 

бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа 

обезпеченост по осъществяване на наредбата и няма да доведат до допълнителна 

финансова тежест за лицата. Предлаганите промени не се очаква да окажат значителен 

ефект върху приходите от ДДС, който на този етап не може да бъде изчислен с точност. 
 

Очакваните резултати от прилагането на проекта на нормативен акт 

  

Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване изпълнението на 

нормативно установените изисквания на данъчното законодателство в областта на ДДС. 

С проекта на Наредба № Н-9 се въвеждат правила, които способстват правилното 

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

 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 С проекта на акт не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 

  

 Информация за проведените обществени консултации 

 Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба 

№ Н-9 и мотивите към нея са публикувани на интернет страницата на Министерството 

на финансите и на Портала за обществени консултации със срок за предложения и 

становища 30 дни.  

 В съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за 

постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения в резултат на 

проведената обществена консултация ще бъде публикувана на интернет страницата на 

Министерството финансите и на Портала за обществени консултации. 

 

 

  


