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М О Т И В И 

към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на 

Закона за данък върху добавената стойност 
 

 

Причини, които налагат разработването на проекта на нормативен акт 

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане 

на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) отразява измененията и 

допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; 

изм., бр. 14 и 111 от 2021 г. и бр. 52 от 2022 г.), направени с § 11 от преходните и 

заключителните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 99 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 102 от 

2022 г.), както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на 

ЗДДС и правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на 

облагането с данък върху добавената стойност. 

 

Целите, които се поставят с проекта на нормативен акт 

Във връзка с въведените в ЗДДС промени, свързани с предвидената възможност 

в разпоредбата на чл. 90, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 

ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност 

(Директивата за ДДС) за намаляване на данъчната основа на доставката, в случай на 

пълно или частично неплащане, което може да стане окончателно несъбираемо, са 

предприети съответните изменения и в ППЗДДС.  

С измененията в ППЗДДС се цели още да бъдат допълнени и конкретизирани 

съществуващи и въведени правила в ЗДДС, свързани с прецизиране на разпоредби във 

връзка с удостоверяването на доставки, облагаеми с нулева ставка. 

  Предложените промени в ППЗДДС са съобразени  с направени промени в други 

нормативни актове – Закона за туризма. 

 Предложените промени в Правилника имат за цел и уреждане на възникнали 

затруднения при практическото му прилагане. 

           

В тази връзка се предлагат следните промени: 

 

Предложения за промени, свързани с въвеждане в ЗДДС разпоредби, които 

дават възможност да се намали данъчната основа на доставката в случай на пълно 

или частично неплащане, което може да стане окончателно несъбираемо: 

С ЗДДС са въведени правила, които дават възможност да се намали данъчната 

основа и данъка за доставката, в случай на пълно или частично неплащане, което може 

да стане окончателно несъбираемо. В тази връзка, в Правилника се предлагат 

разпоредби, регламентиращи изискванията към данъчните документи, издавани в тези 

случаи, правила за определяне на намалението, съответно увеличението в случаите на 

пълно или частично неплащане по доставка, отразяване на издадените в тези случаи 

данъчни документи и по-конкретно:  

 Предвидени са реквизити, които следва да съдържат кредитното и дебитното 

известие, и протокола, с които се извършва намалението на данъчната основа и данъка, 

в случаите на несъбираемо вземане; 

 Уточнен е начинът за определяне на намалението на начисления данък в 

случаите на пълно неплащане по доставка, когато получателят по доставката е бил 

нерегистрирано лице към момента на доставката като намалението се определя като 
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разлика между начисления данък по доставката и ползвания данъчен кредит от 

доставчика за получени от него стоки или услуги, пряко свързани с извършването на 

доставката. Предложена е формула, по която да се определя намалението на 

начисления данък при частично неплащане по доставка. 

 Според предвиденото в ЗДДС, вземането по доставка да се счита за 

несъбираемо, когато настъпи едно от обстоятелствата, посочени в закона, където едно 

от изброените такива е изтичане на 365 дни за вземане в размер до 600 лева от момента, 

в който вземането е станало изискуемо. С оглед улеснение на лицата и намаляване на 

административната тежест, в Правилника се предлага в случаите, когато получател по 

доставката е бил нерегистрирано лице към момента на доставката и е настъпило 

посоченото в предходното изречение обстоятелство, вземането да се счита за 

несъбираемо. Предвидено е доставчикът да може да издава общ протокол за 

несъбираемите вземания по доставки, когато това обстоятелство е настъпило в едни и 

същ данъчен период, независимо че доставките може да са извършени към различни 

получатели. Предвидени са минимален брой реквизити, които следва да съдържа  

общия протокол, но за целите на издаването му доставчикът ще съставя по-подробна 

справка за определянето на общия размер на намалението на данъчната основа и общия 

размер на намалението на начисления данък.  

 Предвидени са и правила за определяне на увеличението на намаления данък 

при получаване на пълно или частично плащане или погасяване по доставка, за която 

данъчната основа и начисления данък са намалени, и по която получателят е бил 

нерегистрирано лице към момента на доставката. Увеличението на намаления данък в 

случаите на пълно плащане по доставката се определя в размера на намалението на 

начисления данък. Предложена е формула за определяне на увеличението на намаления 

начислен данък при частично неплащане по доставка. Предвидено е и издаване на общ 

протокол за получените плащания или погасявания по доставки, настъпили в едни и 

същ данъчен период, независимо че доставките може да са извършени към различни 

получатели. За целите на издаването на общия протокол доставчикът е длъжен да 

съставя справка за определянето на общия размер на увеличението на намаления 

начислен данък.  

 Предвиден е ред за деклариране и отчитане на издадените документи при 

намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане, 

включително отразяване на кредитно и дебитно известие и протокол, в случаите на 

намаление, съответно увеличение на данъчната основа и данъка.  

 Съгласно новите правила, които са регламентирани със ЗДДС, за намаление 

на данъчната основа и данъка при пълно или частично неплащане по облагаема 

доставка с данъчна основа в размер над 100 000 лв., доставчикът писмено уведомява 

Националната агенция за приходите за издаване на разрешение, въз основа на което той 

да издаде кредитно известие. В тази връзка в Правилника се предлагат разпоредби за 

регламентиране на ред, по който да става това уведомяване – подаване на уведомление 

по образец по електронен път до компетентната териториална дирекция на 

Националната агенция за приходите чрез използване на квалифициран електронен 

подпис.  

 Предвид това, че съгласно предвиденото в закона уведомление до НАП не се 

подава в случаите на пълно или частично неплащане по облагаема доставка с данъчна 

основа в размер до 100 000 лв., с цел правна сигурност за лицата в Правилника се 

предлагат разпоредби по отношение на доставчика и получателя в тези случаи. 

Доставчикът следва писмено да уведоми получателя в едномесечен срок от възникване 

на обстоятелството, съгласно което вземането е несъбираемо, а получателят по 

доставката е длъжен да предостави писмена информация на доставчика в едномесечен 
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срок от получаване на уведомлението относно упражняване правото на приспадане на 

данъчен кредит по съответната фактура. Когато в предоставената информация от 

получателя по доставката е посочено, че правото на приспадане на данъчен кредит е 

упражнено, доставчикът издава кредитното известие, съответно когато е посочено, че 

правото на приспадане на данъчен кредит не е упражнено, доставчикът ще издава 

протокол. 

 Предлага се, от 01.01.2024 г., чрез електронна услуга, предоставяна от 

Националната агенция за приходите, доставчик, който притежава 

квалифициран електронен подпис, след въвеждане на данни за номера и датата на 

издадена/и от него фактура и известия, и идентификационния номер ЗДДС на 

получателя, да може да получи отговор относно това дали документът е включен в 

дневника за покупки с право на пълен данъчен кредит, съответно с право на частичен 

данъчен кредит или без право на данъчен кредит, както и ако документът не е открит в 

дневника за покупки. Тази информация ще е актуална към датата на ползване на 

услугата. Това се предлага за улеснение на доставчика във връзка с изпълнение на 

условието намалението на данъчната основа и данъка при несъбираемо вземане да се 

извършва само, при условие че получателят по доставката е упражнил право на 

приспадане на данъчен кредит по тази фактура. 

 Предлага се ред за отразяване на издаденото кредитно известие при 

несъбираемо вземане, когато доставчикът е лице с прекратена регистрация по ЗДДС 

преди издаването му. Аналогично се предвижда и ред за отразяване на полученото 

кредитно известие в случаите, когато получателят по доставката е упражнил право на 

приспадане на данъчен кредит по тази доставка преди датата на прекратяване на 

регистрацията му. 

 

Предложения за промени, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка 

с удостоверяването на доставки, облагаеми с нулева ставка 

Уточняват се доказателствата за прилагане на нулева ставка по доставка, с които 

следва да разполага доставчик, който не е установен на територията на Европейския 

съюз, когато стоките се изпращат или превозват до трета страна от доставчик, който не 

е установен на територията на Европейския съюз. 

Предлага се уточняващ текст по отношение на документа, необходим за 

прилагане освобождаването от данък в случаите на внос на стоки, въведени на 

територията на страната от въоръжените сили на други държави – членки на 

Европейския съюз, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги 

цивилен персонал, или за снабдяване на техните трапезарии или столови, когато силите 

участват в отбранителни дейности на територията на страната и/или на територията на 

друга държава, имащи за цел изпълнение на дейност на Европейския съюз в рамките на 

общата политика за сигурност и отбрана, определена в дял V, глава 2, раздел 2 от 

Договора за Европейския съюз, наричана по-нататък "ОПСО". В тези случаи 

освобождаването се извършва въз основа на формуляр 302 на НАТО, предвиден в 

съответните процедури за изпълнение на Споразумението между страните по 

Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, и 

формуляр 302 на ЕС, издаден от националните компетентни митнически органи на 

държава членка или от тяхно име за стоки, които ще бъдат придвижвани или 

използвани в контекста на военни дейности. 

 Поради възникнали затруднения при практическото прилагане на разпоредбата 

от закона се предлага уточняващ текст по отношение на облагаемите с нулева ставка 

доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната на 

стойност над 400 лв., по които получатели са институциите на Европейския съюз, 

https://web.apis.bg/e.php?i=642598&b=1#p6431717
https://web.apis.bg/e.php?i=642598&b=1#p6431717
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Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската 

инвестиционна банка или органите на Европейския съюз, към които се прилага 

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при ограниченията и 

условията на този протокол и споразуменията за неговото прилагане или 

споразуменията за седалищата и при условие че това не води до нарушаване на 

конкуренцията. Уточнява се, че в тези случаи сумата на данъчните основи и на данъка 

по фактурата трябва да надвишава стойността от 400 лв.   

  

Предложения за промени, свързани с редактиране на разпоредби, във 

връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона  

 С оглед въведените в закона промени, както и поради възникнали затруднения 

при практическото му прилагане, се налага да бъдат редактирани и прецизирани 

разпоредби от Правилника, във връзка с което се предлага: 

 Промяна на разпоредбата по отношение на изискването за издаване на протокол 

в случаите, когато данъкът е изискуем от получателя по доставката. Това предложение е 

с цел синхронизиране на разпоредбите със законовите такива, съгласно които  данъкът е 

изискуем от доставчика, когато получатели на стоки и услуги, описани в приложение 

№ 2 от закона, са държавата и държавните и местните органи.  

За установяване на задълженията по закона се предлага регистрираните лица да 

издават задължително протокол за данъчния период за неполучено възнаграждение по 

облагаеми доставки към последно число на месеца, който да съдържа обобщена 

информация за тези доставки. Предвидени са и изискваните реквизити, които следва да 

съдържа протоколът, както и редът за неговото отразяване в дневника за продажбите. 

Предложението е за целите на анализ и за подпомагане на органите по приходите при 

извършването на контролната дейност. 

 С цел привеждане на Правилника в съответствие с нормите на закона се предлага 

уточняващ текст по отношение на разпоредбите относно срока за подаване на заявление 

от лицата при предоставяне на обезпечение за доставки на течни горива – в тридневен 

срок преди настъпване на обстоятелствата. Във връзка с възникнали практически 

проблеми са предложени и разпоредби, необходими за уточняване на реда за 

освобождаване на предоставено обезпечение в случаите, когато за лицата възникне 

основание за недължимост за предоставяне на обезпечение. 

 Поради възникнали затруднения при практическото прилагане на разпоредбата 

се предлага прецизиране по отношение на бланките на фактурите и известията към тях, 

издавани от нерегистрирани по закона лица. Номерата на фактурите и известията към 

тях, издадени от лица след прекратяване на регистрацията им по закона, няма да се 

нарушава, като се продължава номерирането отпреди дерегистрацията. Предвидено е и 

номерата на протоколите, издадени от лица след прекратяване на регистрацията им по 

закона, да не се нарушават, като се продължава номерирането отпреди 

дерегистрацията.  
Предлага се прецизиране на разпоредбата относно съставянето на отчет за 

извършените продажби в случаите, когато лицето е регистрирано за прилагане на някой 

от специалните режими. Това уточнение се прави с цел да се конкретизира, че 

задължението за съставяне на отчет за извършените продажби е относимо за лицата, 

които са регистрирани по реда на задължителната регистрация за доставки на стоки с 

монтаж и инсталиране или по реда на доброволна регистрация по ЗДДС. 

С оглед привеждане в съответствие с измененията в Закона за туризма се 

предлага прецизиране на разпоредбата относно доказването на основание за прилагане 

на намалената ставка от 9 на сто за доставка на услуга по настаняване, предоставяно в 

хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване 
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и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани с място на 

изпълнение на територията на страната. Съгласно действащата към момента норма, 

когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, 

същото следва да разполага с удостоверение за категоризация на туристическия обект. 

След промените през 2020 г. на Закона за туризма, когато туристическите обекти 

попадат в категорията на места за настаняване клас „В“, те вече не подлежат на 

категоризация по реда на Закона за туризма и за тях не се издава удостоверение за 

категоризация на туристическия обект. Обектите от този тип подлежат единствено на 

регистрация и вписване в Националния туристически регистър по реда на Закона за 

туризма и Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и 

заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за 

условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, съответно за 

такъв обект се издава удостоверение за регистрация на място за настаняване. В тази 

връзка е предложено, за целите на доказването в тези случаи, да се прилага 

удостоверение за регистрация на лицата, вписани в Националния туристически 

регистър. 

  Предлага се прецизиране на разпоредбата за случаите, когато получатели по 

доставки на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на страната са 

физически лица, установени по постоянен адрес на територията на други държави 

членки, които обичайно пребивават на територията на страната, да се удостоверява с 

други документи, различни от документите за самоличност. 

Предлага се идентификационният номер при регистрация по закона на 

физическите лица да е служебният номер от регистъра по ЗДДС, който ще се издава от 

Националната агенция за приходите за целите на прилагането на закона – на 

физическите лица с единен граждански номер или личен номер на чужденец, които не 

са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска 

цел, както и в регистър БУЛСТАТ. Предложените разпоредби целят да регламентират, 

че идентификационният номер за целите на ДДС на физическите лица, които не са 

вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 

както и в регистър БУЛСТАТ, не следва да съдържа единния граждански номер или 

личния номер на чужденец.  

 

Други промени от технически характер: 

 

Предложени са редакционни и технически промени във връзка с необходимостта 

от привеждане на приложенията в ППЗДДС в съответствие с направените изменения в 

ЗДДС като се предлагат следните промени: 

 Прецизирана е разпоредбата за формулата, по която се определя данъкът при 

доставката на обща туристическа услуга, когато доставките на стоките и услугите, от 

които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на 

трети страни и територии, като ставката е в размер 20 или 9 на сто. Предвид 

измененията в закона, съгласно които за определени доставки данъкът е в размер 9 на 

сто, е прецизирана разпоредбата за удостоверяване на обстоятелствата за прилагане на 

нулева ставка, като се уточнява, че ако доставчикът не се снабди с необходимите 

документи, доставката се счита за облагаема със ставка 9 или 20 на сто. Аналогично 

прецизиране се предлага и за доказването на вътреобщностна доставка на стоки –  ако 

доставчикът не се снабди с необходимите документи, доставката се счита за облагаема 

със ставка 9 или 20 на сто.  

Прецизирани са приложения към Правилника, които съдържат разпоредби и 

правила, които са променени със закона или настоящия правилник. 
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Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на 

нормативен акт 

Предложените промени в проекта на нормативен акт ще окажат незначително 

увеличение на административната тежест за бизнеса. Възможно е финансово 

въздействие вследствие на приемането на новите изисквания за отчитане на ДДС при 

разработване програмните продукти на НАП. 

 

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. 

  

 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 

 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. 

 

 


