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Накратко

С Държавен вестник, брой 105 от 19 декември 2014 г., са въведени нови ДДС правила за 
доставките на далекосъобщителни, радио, телевизионни и електронни услуги в ЕС, въведени 
са и промени в данъчното и осигурително законодателство, целящи синхрон с нормите на ЕС в 
областта на облагането с данък при източника на лихви, авторски и лицензионни 
възнаграждения между свързани лица, на данъчните облекчения, представляващи 
минимална или държавна помощ, както и някои административни облекчения и други 
промени от значение за Вашия бизнес. 

Промени в Закона за 
данък върху 
добавената 
стойност 

Нови правила за 

доставките на 

далекосъобщителни, 

радио, телевизионни и 

електронни услуги в ЕС 
Далекосъобщителните, 
услугите по радио и 
телевизионно излъчване, 
както и услугите, доставяни 
по електронен път на 
данъчно незадължени лица в 
ЕС (например физически 
лица, публични институции) 
ще бъдат обект на облагане с 
ДДС в страната, където 
потребителят е установен, 
има постоянен адрес или 
обичайно пребивава. Към 
настоящия момент тези 
доставки се облагат в 
държавата, където е 
установен доставчикът. 
Очаква се новите правила да 
имат значително въздействие 
върху ценовите политики и 
маржа на печалба на 
доставчиците на посочените 

услуги. За да приложат 
правилната ДДС ставка, 
доставчиците ще трябва да 
съберат информация, 
необходима им да определят 
местоположението на 
техните клиенти. 

В допълнение, според новите 
правила, доставчиците ще 
трябва да се регистрират за 
ДДС цели и да плащат 
данъка в различните 
държави от ЕС, където имат 
клиенти. За да се избегнат 
подобни административни 
затруднения, се предвижда 
възможност за регистрация в 
страната по установяване 
(т.нар. регистрация и 
обслужване по режима „на 
едно гише“).  

Сред услугите, които ще 
бъдат засегнати от новите 
правила, са: 

 Фиксирани и 
мобилни телефонни 
услуги 

 Интернет достъп, 
доставки, свързани с 
уебсайт, уеб хостинг 

 Радио и 
телевизионни 
програми, предавани 
чрез оператор или 
през интернет 

 Доставка и 
актуализация на 
софтуер 

 Доставка на музика, 
филми, игри, 
картинки, текст и 
информация 

 Отдалечена 
поддръжка на 
програми 

  Доставка на онлайн 
курсове 

Компаниите трябва да 
прегледат съществуващите 
договори и услугите, които 
предлагат, за да оценят 
въздействието, което новите 
ДДС правила биха оказали 
върху дейността им. Те ще 
трябва да започнат да се 
подготвят за промените като 
анализират техния ефект, 
преразгледат ценовите си 
стратегии и се подготвят за 
новите изисквания по 
отношение на отчетността. 
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Минимална помощ („de 

minimis“) за големи 

инвестиционни проекти 
Приложимите европейски 
правила за минимална 
помощ ще бъдат въведени по 
отношение на ДДС 
облекчението за големи 
инвестиционни проекти. 
Въвежда се понятието "едно 
и също предприятие", което  
включва всички свързани 
предприятия съгласно 
критериите в Регламент  (ЕС) 
1407/2013. Прагът от 200 000 
евро (100 000 евро в 
специфични случаи) ще се 
запази като минимална 
помощ, която "едно и също 
предприятие" може да 
получи в България за период 
от три данъчни години. 
Минималната помощ за 
одобрения инвестиционен 
проект ще се натрупва с друга 
минимална и държавна 
помощ, получена за същия 
проект.  

Промени в Закона за 
акцизите и 
данъчните складове 

Увеличение на 

акцизните ставки за 

цигари 
Акцизните ставки за цигари 
ще бъдат увеличени през 
периода 2016 - 2018 г. с цел 
да бъдат достигнати 
минималните нива на 
облагане от 90 евро на 1 000 
къса.  

Нови изисквания по 

отношение на 

средствата за 

измерване и контрол 
Предвиждат се нови 
изисквания за по-широко 
приложение на средства за 
измерване и контрол, а също  
така и възможност за 
използване на данните от тях 
от митническите органи при 
установяване на акцизни 
задължения. Новите правила 

ще влязат в сила след 
постановяване на 
положително решение на 
Европейската комисия.  

Бандероли 
Няма да се изисква 
поставянето на бандерол 
върху потребителска 
опаковка до 50 мл. на 
определени хранителни 
добавки със съдържание на 
етилов алкохол.  

Обжалвания  
Понастоящем решенията на 
митническата  
администрация, с които се 
определят задължения за 
акциз, се обжалват по реда на 
Административнопроцесуал-
ния кодекс. От 1 януари 
2015г. тези решения ще 
следва да се обжалват 
съгласно процедурата 
предвидена в Данъчно-
осигурителния процесуален 
кодекс.  

Промени в 
Интрастат 

Праговете за деклариране по 
системата Интрастат за 
2015г. се увеличават както 
следва: 

Пристигания - 370 000 лв. 
Изпращания - 220 000 лв. 

Праговете за деклариране на 
статистическа стойност ще 
бъдат: 

Пристигания - 5 300 000 лв. 
Изпращания - 10 600 000 лв. 

Промени в Закона за 
данък върху 
застрахователните 
премии 

От 1 януари 2015 г. 
данъчният период за 
определяне на дължимия 
данък върху 
застрахователните премии 
ще бъде календарното 
тримесечие (в момента е 
календарният месец).  

Срокът за внасяне на 
дължимия данък ще бъде 
края на месеца, следващ 
тримесечието, за което се 
дължи данъка.  

Промени в Закона за 
корпоративното 
подоходно облагане 

Освобождаване от 

данък при източника на  

лихви, авторски и 

лицензионни 

възнаграждения 

Освобождават се от облагане 

с данък при източника 

доходите от лихви, авторски 

и лицензионни 

възнаграждения, платени от 

местни юридически лица в 

полза на чуждестранни 

юридически лица от ЕС, 

когато платецът и 

получателят на дохода са 

свързани лица. Досега 

ставката на този данък при 

източника беше 5% и с тази 

промяна в българското 

законодателство се въвежда 

напълно Директива 

2003/49/ЕО относно общата 

система на облагане на лихви 

и авторски и лицензионни 

възнаграждения. 
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Промени относно 

данъчните облекчения, 

представляващи 

минимална или 

държавна помощ 

Данъчно облекчение, 

представляващо минимална 

помощ („de minimis“), вече се 

прилага и спрямо т.нар. едни 

и същи предприятия по 

смисъла на Регламент (ЕС) 

1407/2013. Относно данъчно 

облекчение, представляващо 

държавна помощ за 

регионално развитие, се 

въвежда изискване за 

подаване на формуляр за 

кандидатстване за помощ, 

чрез който се уведомява 

териториалната дирекция на 

НАП за проекта за 

първоначалната инвестиция, 

вкл. за голям инвестиционен 

проект, преди започване на 

изпълнението му. Ако 

изпълнението на 

първоначалната инвестиция 

е започнало след 31 декември 

2013 г., но в периода за 

одобрение на държавната 

помощ за регионално 

развитие от Европейската 

комисия (до 31 март 2015 г.), 

формулярът трябва да се 

подаде заедно с годишната 

данъчна декларация за  

2014 г. 

Промени в Закона за 
местните данъци и 
такси 

Отпада задължението 

за подаване на 

декларация за 

безвъзмездно придобито

имущество за някои 

категории получатели, 

освободени от данък

Освобождават се от 

задължение за подаване на 

декларация за облагане с 

данък върху безвъзмездно 

придобитото имущество 

някои категории получатели, 

освободени от този данък 

(напр. по закон, въз основа 

на акт на Министерски съвет, 

между роднини по права 

линия и между съпрузи, от 

юридически лица с 

нестопанска цел, вписани в 

Централния регистър като 

осъществяващи 

общественополезна дейност 

и някои други категории). 

Подаване на данъчни 

декларации по ЗМДТ по 

електронен път 

Данъчно задължените лица 

вече ще могат да подават 

всички данъчни декларации 

за задължения по ЗМДТ  и по 

електронен път. 

Промени в Данъчно-
осигурителния 
процесуален кодекс 

Като част от новите 

електронни услуги на НАП се 

въвежда възможност за 

задължените физически или 

юридически лица да подават 

данъчни и осигурителни 

декларации по електронен 

път посредством издаван от 

НАП персонален 

идентификационен код 

(ПИК), вместо това да става 

само чрез закупен 

квалифициран електронен 

подпис, както досега. 

Промени в Закона за 
данъците върху 
доходите на 
физическите лица 

Въвеждане на данъчни 

облекчения за деца и за 

деца с увреждания 

Въвеждат се данъчни 

облекчения за деца, които 

могат да се ползват от местни 

физически лица или 

чуждестранни лица, 

установени за данъчни цели 

в държава от ЕС или страна 

по Споразумението за ЕИП. 

Данъчното облекчение за 

деца дава възможност за 

намаление на общата 

данъчна основа за годината, 

формирана по реда на 

ЗДДФЛ, с 200 лв. при едно 

дете, 400 лв. при две и 600 

лв. при три или повече деца. 

Условията за ползване на 

това данъчно облекчение 

изискват детето да не е 

навършило пълнолетие, да не 

е настанено в 

специализирана институция 

към 31 декември на 

съответната данъчна година 

и да е местно лице на 

държава-членка на ЕС или 

страна по ЕИП към тази дата. 

Облекчението може да се 

ползва от родител, който не е 

лишен от родителски права, 

от настойник или попечител, 

от член на семействaтa на 

роднини или близки, където 

детето е настанено, или от 

приемен родител. 

Данъчното облекчение може 

да се ползва само от единия 

родител (или приемен 

родител, близък или 

роднина), като за целта се 

подава нарочна декларация 

от другия, че няма да се 

ползва от това облекчение.  
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Въвеждат се  данъчни 

облекчения и за деца с 

увреждания при специфични 

условия. 

Разширяване  обхвата 

на  данъка върху 

лихвите по банкови 

сметки и фиксиране на 

ставката 

Данъкът върху лихвите 

по депозитни сметки се 

запазва, като се определя 

ставка от 8%. Приложното му 

поле се разширява, 

обхващайки всички банкови 

сметки, а не само 

депозитните. Така отпада 

предвижданото досега 

постепенно редуциране и 

отпадане на този данък от 

2017 г. Съответно се премахва 

и освобождаването от данък 

върху доходите от лихви по 

банкови сметки (извън 

депозитните), получени в 

страни от  ЕС или ЕИП, с 

което последните също стават 

облагаеми по реда на 

ЗДДФЛ. 

Отмяна на данъчното 

облекчение за доходи, 

непревишаващи 

минималната работна 

заплата 

Данъчното облекчение за 

физически лица, получаващи 

доходи, които не превишават 

установената за страната 

минимална работна заплата, 

се отменя. 

Промени в сферата 
на социалното 
осигуряване 

Най-ниският минимален 

осигурителен праг се 

увеличава от 340 на 360 лв., а 

максималният праг от 2 400 

на 2 600 лв. Запазва се обаче 

непроменен размерът на 

осигурителните вноски към 

различните фондове, 

дължими от работодателите 

и работниците или 

служителите. 

Възрастовият праг за 

пенсиониране също остава 

непроменен – 63 години и 8 

месеца за мъжете и 60 

години и 8 месеца за жените. 

Покачва се обаче 

изискването за натрупан 

осигурителен стаж за 

пенсиониране с 4 месеца – 38 

години за мъжете и 35 

години за жените. 

Друга промяна е свързана с 

изчислението на 

обезщетението за 

майчинство, което вече ще се 

извършва на база 

осигурителния доход за 24 

месеца назад, а не само 18 

месеца назад, както беше 

досега.
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