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Данъчен бюлетин 
Резюме на основните промени в 

Правилника за прилагане на Закона 

за данък върху добавената стойност 

С „Държавен вестник”, бр. 20 от 28 февруари 2013 г. бяха обнародвани промени 
в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 
(ППЗДДС), които влизат в сила от деня на обнародването (с някои изключения 
посочени по-долу). Основните промени са следните: 

Корекция на данъчен кредит 

От 1 януари 2013 г. лице, което не е приспаднало данъчен кредит за стоки или 
услуги и впоследствие използва тези стоки или услуги за извършване на 
облагаеми доставки, може да упражни право на данъчен кредит. С промените в 
ППЗДДС се въвеждат процедури за упражняването на това право. Едно от 
изискванията е лицето своевременно да е отразило данъчния документ за 
закупуването на стоката или услугата в дневника за покупки  през съответния 
минал данъчен период. 

Правото за приспадане на данъчен кредит ще е налице и когато използването 
на стоките/услугите за облагаема дейност е започнало преди промяната в 
ППЗДДС, като в тези случаи срокът на упражнение на правото е ограничен до 
30 април 2013 г.  

Правила за самофактуриране 

Самофактурирането ще е възможно и ако получателят или доставчикът е 
установен на територията на друга държава-членка на ЕС (до измененията 
самофактурирането беше възможно единствено за сделки между лица, 
установени в страната).  

Уточнено е, че споразумението за самофактуриране между страните може да 
бъде и устно, но с оглед на изискването за уведомяване на Националната 
агенция за приходите, препоръчително е страните да сключат писмен договор.  

Също така, отпадат ограниченията във връзка с вида на доставките, за които 
самофактурирането може да се приложи. 

Доставки между дружество майка и клонове 

Доставката на услуга между лице, установено в друга държава членка, и негови 
клонове/структурни звена в страната, както и обратното, няма да се счита за 
доставка за ДДС цели и в тези случаи няма да се начислява ДДС. 

Промяната хармонизира българското законодателство с европейските правила 
и ще намали броя на сделките между дружество-майка и клон, които следва да 
се декларират за ДДС цели.  
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Допълнително изискване за фактурите и известията 
към тях за вътреобщностни доставки 

Въвежда се изискване текстът „обратно начисляване" да бъде вписан и във 
фактурата/известието в случаите на вътреобщностни доставки, като се запазва 
изискването за посочване на основание за неначисляване на 20 % данък.  

Други промени 

Срокът за подаване на регистрационния опис за получените активи при 
преобразуване/прехвърляне на предприятие става 45 дни (вместо 30 дни). 
Новият срок важи и за заварените случаи, за които 30 дневният срок не е 
изтекъл към 28 февруари 2013 г. 

Получените авансови плащания от посредник в тристранна операция няма да се 
включват във VIES-декларацията. Разпоредбата влиза в сила от 15 март 2013 г.  

Въвеждат се промени в съдържанието на/изискванията към файловете, 
подавани в Националната агенция за приходите за дневник продажби, справка-
декларация и VIES-декларация. Промените влизат в сила от 15 март 2013 г. и 
следва да се отразят в настройките на информационните системи преди 
подаването на съответните файлове за март 2013 г. 
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