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Накратко

На 8 ноември 2016 г. в Държавен вестник бяха обнародвани промените в Закона за данък върху 

добавената стойност (ЗДДС), които предвиждат освобождаване от облагане с ДДС на дарения 

на хранителни стоки към оператори на хранителни банки. Новите правила ще влязат в сила от 
1 януари 2017 г. 

В детайли 

Промените в ЗДДС 
предвиждат от 1 януари 
2017г. даренията на 
хранителни стоки в полза на 
хранителни банки да не се 
облагат с ДДС. Това ще бъде 
възможно, ако към момента 
на предоставянето 
дарителите са изпълнили 
едновременно следните 
условия: 

 Единичната бройка от 
хранителната стока е с 
незначителна стойност и 
е дарена в срокове, 
утвърдени със заповед на 
министъра на 
земеделието и храните. 
Предвижда се заповедта и 
списъкът на храните, 
които могат да бъдат 
обект на дарение да се 
публикуват на интернет 
страниците на 
Министерството на 
земеделието и храните и 
Българската агенция по 
безопасност на храните. 

 Стойността на дарените 
хранителните продукти 
не надвишава 0.5% от 

общата стойност на 
извършените от лицето 
облагаеми доставки на 
хранителни стоки през 
предходната календарна 
година. 

 Хранителният продукт 
задължително следва да е 
маркиран с текста 
„дарение, не подлежи на 
продажба“. 
Маркировката трябва да 
бъде поставена върху 
потребителската или 
транспортна опаковка (в 
случай че няма 
потребителска опаковка) 
по начин, който не 
позволява 
отстраняването на 
маркировката без да се 
наруши целостта на 
опаковката. 
Маркировката не трябва 
да прикрива и 
информацията, 
съдържаща се на етикета.  

 Дарителят няма 
неплатени данъчни, 
осигурителни или други 
публични задължения, 
както и наказателно 

постановление за 
определени нарушения 
по ЗДДС, влязло в сила 
през последните 2 
години. 

Кой може да 
получава 
даренията? 

Дарения могат да се 
извършват само в полза на 
лицата, вписани в 
Централния регистър при 
Министерство на 
правосъдието, притежаващи 
разрешение за оператор на 
хранителна банка.  

Операторите трябва да 
отговарят едновременно на 
условията: 

 Нямат подлежащи на 
принудително 
изпълнение публични 
задължения. 

 Разполагат със собствени 
или наети помещения за 
съхранение на 
хранителните стоки, 
разположени в не по-
малко от 20 на сто от 
областите в страната. 



 Разполагат с транспортни 
средства, когато това е 
необходимо за 
извършване на дейността 
на хранителната банка. 

 Разполагат със система за 
отчетност, която може да 
позволи на 
компетентните органи да 
извършват контрол на 
дарените, складирани 
и/или предоставени 
храни. 

 Разполагат със собствена 
или партньорска мрежа 
от организации за 
безвъзмездно 
предоставяне на храни.  

Деклариране на 
даренията 

Лице, предоставило 
безвъзмездно хранителни 
продукти следва да издаде 
протокол, не по-късно от 5 
дни от датата на 

предоставяне на дарението. 
Протоколът следва да се 
отрази в дневника за 
продажби и в ДДС 
декларацията за съответния 
данъчен период. 
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