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Корекция на начислен данък в случай на несъбираеми вземания

Подаване на информация за определени трансгранични плащания и
техните бенефициенти

Намалена ставка на данъка

Предоставяне на обезпечение при търговия с течни горива

Други

Данъчни новини на KPMG представя законодателните промени в областта на
облагането с ДДС в сила от 1 януари 2023 г.

В първия брой на Данъчни новини за 2023 г. обобщаваме по-важните промени в
ЗДДС, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност, обнародван в брой 102 от 23 декември 2022 г. на
Държавен вестник.

Промените влизат в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на тези, касаещи
подаването на информация за трансгранични плащания и техните бенефициенти,
които ще се прилагат считано от 1 януари 2024 г.

Корекция на начислен данък в случай на несъбираеми вземания
Въвежда се възможност за намаляване на данъчната основа в случай на пълно
или частично неплащане по облагаема доставка, вземането по която е
несъбираемо. В новата глава 13а от закона са предвидени (i) условията, при
които е възможна корекция, (ii) обстоятелствата, които определят дадено вземане
като „несъбираемо“, (iii) механизма, по който се осъществява корекцията, както и
(iv) ситуациите, в които корекция не може да се направи.

Уточнени са също хипотезите, в които регистрацията по ЗДДС на получателя или
доставчика са прекратени преди осъществяване на корекцията, както и случаят
на пълно или частично погасяване на задължението по вече коригирана фактура.

Във връзка с новата възможност за намаляване на данъчната основа са
предвидени и изрични разпоредби, които определят задълженията за корекция на
приспаднатия данъчен кредит, които възникват за получателя по доставката в
резултат от корекцията.

Подаване на информация за определени трансгранични плащания и

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bg/pdf/01-05-Vat-EN_04.pdf


техните бенефициенти (в сила от 1 януари 2024)
В ЗДДС са транспонирани разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/284, с която се
въвеждат задължения за доставчиците на платежни услуги да събират и отчитат
пред НАП данни за определени трансгранични плащания, които са обработили, и
за техните бенефициенти. По-конкретно:

— Доставчиците на платежни услуги следва да водят електронен регистър на
трансграничните плащания и на техните получатели и да подават пред
НАП данни за лицата, които са получили 25 или повече трансгранични
плащания за период от три месеца.

— Данните за трансграничните плащания ще се отчитат на всеки три месеца,
като информация за тях ще се подава електронно в месеца, следващ
тримесечието, за което се отнасят, във формат, който ще бъде определен с
ППЗДДС.

Намалена ставка на данъка
Намалената ставка на данъка от 9% се превръща от временна кризисна мярка в
постоянна по отношение на две основни групи доставки:

— Доставки на книги и периодични печатни издания на физически носител
или извършвани по електронен път. Извън обхвата на намалената ставка
остават публикациите, изцяло или основно предназначени за реклама или
изцяло или основно съставени от видео или аудио-музикално съдържание.

— Доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца, бебешки
пелени и подобни бебешки хигиенни артикули, изброени в Приложение №
4 на закона.

Предоставяне на обезпечение при търговия с течни горива
Въведено е облекчение, според което размерът на обезпечението може да се
намали на 10% от данъчните основи, които служат за база на калкулацията
(вместо стандартните 20%), когато (i) лицето е предоставяло обезпечение в
продължение на три последователни години, (ii) за този период не са
констатирани нарушения по закона и (iii) не са налице други непогасени публични
вземания.

Същевременно, срокът за предоставяне на обезпечение се скъсява и от 7-
дневен, считано от 1 януари 2023 г., той става 3-дневен.

Други
Със ЗИД на ЗДДС са въведени и други промени и уточнения, най-съществените
от които са следните:

— Със ЗИД на ЗДДС е въведен и нов, специален ред за деклариране на
доставка на стоки, изпращани или превозвани извън ЕС от доставчик,
неустановен в Съюза, пред митническите органи на страната, с цел
доказване на изискванията за прилагане на нулевата ставка на данъка по
чл. 28 от ЗДДС.

— Уточнено е, че корекция на фактури и известия при наличие на влязъл в
сила акт, издаден от орган по приходите може да се извърши само при
условие, че установеното с акта задължение е внесено в държавния
бюджет или е прихванато от приходния орган.

— Уточнени са сроковете и условията, при които получателят по доставката
може да приспадне данъчен кредит в хипотезата на корекции при



погрешно съставени документи, включително при грешно данъчно
третиране на доставка, в случай на влязъл в сила ревизионен акт.

— Разширен е обхватът на хипотезите, в които не се дължи корекция на
приспаднат данъчен кредит при брак поради изтичане срока на годност.
Според променената разпоредба на чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС, при липса
на нормативен акт, който да определя срока на годност, приложими ще
бъдат фирмените стандарти, като бракът следва да бъде в обичайните за
дейността размери.

— Към освободените доставки на финансови услуги е добавено и
управлението на алтернативни фондове, определени като специални
инвестиционни фондове, съгласно критериите определени от правото на
ЕС.

— Уточнени са също някои разпоредби във връзка с облагането на
дистанционните доставки на стоки и услуги, прилагането на нулева ставка
на данъка за доставки, освободени от облагане по реда на международни
споразумения и др.
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