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Накратко

Промените в данъчното законодателство, обнародвани в Държавен вестник бр. 92 от 27 
ноември 2015 г. и бр. 95 от 8 декември 2015 г., предвиждат по-детайлни ДДС правила по 
отношение на ползването на стоки и услуги както за бизнес, така и за лични цели, по-ниски 
санкции за късно начисляване на ДДС, изменения на някои акцизни ставки, както и много 
други промени в данъчното законодателство, които могат да повлияят на вашия бизнес. 

Промени в Закона 
за данъка върху 
добавената 
стойност

По-детайлни правила 
за смесено използване 
на стоки и услуги за 
бизнес/лични цели 

От началото на 2016 г. се 
въвеждат по-детайлни 
правила по отношение на 
облагането с ДДС, когато 
стоки и услуги се ползват 
както за бизнес цели, така 
и за лични нужди. В тези 
случаи за регистрираните 
лица ще възниква 
задължение да начисляват 
ДДС пропорционално за 
частта, свързана с 
използването на 
стоките/услугите за лични 
нужди. Както и до 
момента, данъчната 
основа при предоставяне 
на услуги за лични нужди 
ще включва преките 
разходи, свързани с 
извършването на услугите. 
От началото на 2016 г. 
допълнително се въвежда 
правилото, че при 
определяне на преките 
разходи на използваните 

стоки при доставки на 
услуги за лични нужди, ще 
се взема предвид разхода 
за изхабяване като част от 
данъчната основа, върху 
която е приспаднат 
данъчен кредит. Този 
разход ще се изчислява за 
всеки данъчен период по 
линейния метод за 5 
години (20 години за 
недвижими вещи), 
считано от данъчния 
период, през който е 
упражнено правото на 
данъчен кредит. В 
случаите на безвъзмездно 
предоставяне на услуга за 
лични нужди, данъчното 
събитие ще възниква в 
последния ден на 
съответния месец. Няма да 
се облага с ДДС 
ползването на стоки и 
услуги за лични нужди, 
когато това е 
предизвикано от крайна 
нужда или непреодолима 
сила.  

По-ниски санкции за 
късно начислен ДДС 

Намаляват се 
имуществените санкции и 
глоби в случаите на късно 
начисляване на ДДС. 

Понастоящем санкцията 
за късно начислен ДДС е в 
размер на данъка (но не 
по-малко от 500 лв.), а ако 
забавянето е с един месец, 
то санкцията е 25% от 
късно начисления ДДС (но 
не по-малко от 250 лв.). 
Съгласно новите правила, 
при начисляване на ДДС 
до 6 месеца от края на 
месеца, в който данъкът е 
следвало да бъде 
начислен, санкцията ще е 
5% от данъка (но не по-
малко от 200 лв.), а ако 
закъснението е в периода 
между 7-мия месец и 18-ия 
месец, санкцията ще бъде 
в размер на 10 % от данъка 
(но не по-малко от 400 
лв.).  

Промяна в 
изчисляването на 
коефициента за 
частичен данъчен 
кредит 

Променя се подходът в 
закръгляването при 
изчисляване на 
коефициента за частичен 
данъчен кредит. Досега 
коефициентът се 
закръгляваше 
математически, а от 1 
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януари 2016 г. ще се 
закръглява отново до 
втория знак след 
запетаята, но към 
следващото по-голямо 
число. Например в 
момента коефициент 
между 0,121 и 0,124 се 
закръглява на 0,12, а 
според новите правила ще 
се закръглява на 0,13.  

Промени в Закона 
за акцизите и 
данъчните 
складове

Нови задължения за 
регистрация 

Въвежда се задължение за 
регистрация по Закона за 
акцизите и данъчните 
складове (ЗАДС) за 
лицата, които: 

- продават или потребяват 
за свои стопански нужди 
собствена електрическа 
енергия, произведена от 
енергия от възобновяеми 
източници от централа с 
обща инсталирана 
мощност до 5MW; 

- произвеждат и продават 
биогаз за стопански 
нужди, както и лицата, 
които потребяват собствен 
биогаз за стопански 
нужди;  

- внасят/въвеждат на 
територията на страната 
втечнен природен газ; 

- потребяват собствен или 
продават компресиран 
втечнен природен газ; 

- извършват дейности по 
втечняване на природен 
газ или регазификация на 
втечнен природен газ. 

Посочените лица следва 
да подадат искане за 
регистрация по ЗАДС до 
29 февруари 2016 г.  

Промени в акцизните 
ставки 

От 1 януари 2016 г. се 
въвежда промяна в 
съотношението между 
специфичния и 
пропорционалния акциз 
за цигарите. 
Специфичният акциз ще 
бъде намален от 101 лв. на 
70 лв. за 1000 къса, а 
пропорционалният акциз, 
като процент от 
продажната цена, ще бъде 
38% през 2016 г., 40% за 
2017 г. и ще достигне 42% 
през 2018 г.  

Увеличават се акцизните 
ставки за керосин, газьол 
и тежки горива. В 
случаите, когато тези 
продукти са моторни 
горива, ставката се 
увеличава минимално (от 
645 лв. на 646 лв.), а 
когато са за отопление, 
ставката се увеличава от 
50 лв. на 646 лв. за газьол 
и керосин, и на 400 лв. за 
тежки горива.  

Освобождаване от 
облагане с акциз на 
денатуриран етилов 
алкохол 

От 1 януари 2016 г. се 
освобождава от облагане с 
акциз денатутиран по 
специален метод етилов 
алкохол, който се влага в 
производството на крайни 
продукти, които не са за 
човешка консумация. 

Облекчени правила за 
самозочните масла 

От 1 януари 2016 г. ще 
бъдат освободени от 
облагане с акциз смазочни 
масла в опаковки до 5 
литра (в момента в 
опаковки до 3 литра).  

Нови правила при 
комбинирано 
производство на 
топлинна и 
електрическа енергия 

В случаите на използване 
на енергийни продукти за 
комбинирано 
производство на 
топлинна/електрическа 
енергия, данъчната основа 
за произведената 
топлинна енергия ще бъде 
30% от общото количество 
на използваните 
енергийни продукти за 
производството.  

По-кратки срокове за 
възстановяване на 
акциз за 
електрическа енергия 

Срокът за произнасяне по 
искане за възстановяване 
на платен акциз за 
електрическа енергия се 
намалява от 3 на 2 месеца. 
Срокът за възстановяване 
на акциза ще бъде 7 дни (в 
момента е 14 дни) от 
датата на влизане в сила 
на решението за 
възстановяване.  

Нови изисквания за 
вложителите в 
данъчни складове 

Въвежда се изискване в 3-
дневен срок преди всяко 
прехвърляне на 
собственост върху акцизна 
стока в данъчен склад 
(различно от 
освобождаване за 
потребление), вложителят 
да уведомява НАП и 
лицензирания 
складодържател. Въвежда 
се също така забрана 
вложител в данъчен склад 
да бъде лице, което има 
неуредени публични 
задължения към 
митническите органи или 
НАП.  
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Движение между 
данъчни складове на 
акцизни стоки 
облепени с бандерол 

Въвежда са възможност за 
движение на акцизни 
стоки облепени с бандерол 
между данъчни складове, 
собственост на един и същ 
лицензиран 
складодържател. Такова 
движение ще бъде 
възможно след 
получаване на разрешение 
от директора на Агенция 
"Митници".  

Нови изисквания за 
отчетност за 
освободените от 
акциз крайни 
потребители 

Освободените от акциз 
крайни потребители ще 
бъдат задължени в 14-
дневен срок от изтичането 
на календарния месец да 
подават декларация за 
получените и 
използваните акцизни 
стоки.  

Промени в 
Интрастат

По-високи 
Интрастат прагове 

Праговете за деклариране 
по системата Интрастат за 
2016 г. се увеличават както 
следва:  

Пристигания - 460 000 лв. 

Изпращания - 260 000 лв. 

Праговете за деклариране 
на статистическа стойност 
ще бъдат:  

Пристигания - 6 млн. лв. 

Изпращания - 12,3 млн. 
лв.
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