Нови правила за ДДС в електронната
търговия след 1 юли 2021 г.

Кой е засегнат?

Онлайн продавачи

Онлайн електронни
интерфейси

Потребители от ЕС

Пощенски оператори
и куриери

Какво се променя от 1 юли?
 Съществуващият праг за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
ще бъде премахнат и заменен от нов праг за ЕС от 10 000 EUR
 Освобождаването от ДДС при внос на малки пратки до 22 EUR ще бъде
премахнато и ще бъде създаден нов специален режим за дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави, със
собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, който се нарича „обслужване на
едно гише при внос (IOSS)“
 Ако електронен интерфейс (пазар, платформа и др.) улеснява:

 вътреобщностни дистанционни продажби на стоки от неустановен в ЕС
продавач на купувач в ЕС или
 дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети
държави от продавач, независимо къде е установен, на купувач в ЕС,
електронният интерфейс се счита за продавач и носи отговорност за плащането
на ДДС.

Какво се променя от 1 юли?
 В случай че не се използва режимът IOSS, ще бъдат въведени мерки за
опростяване на дистанционните продажби на стоки, внасяни под формата на
пратки със стойност, ненадвишаваща 150 EUR (специален режим за
пощенските оператори);
 За предприятията, улесняващи доставките на стоки и услуги чрез
използването на електронен интерфейс, включително когато електронният
интерфейс не е считан за доставчик, ще бъдат въведени нови изисквания за
водене на регистри;
 Ще бъдат въведени специални разпоредби, по силата на които се счита, че за
целите на облагането с ДДС предприятието, улесняващо доставките чрез
използване на електронен онлайн интерфейс, е получило и е доставило
стоките („счита се за доставчик“).

Основни принципи на промените от 1 юли?
 Новите ДДС правила за електронна търговия въвеждат опростен и
уеднаквен набор от ДДС правила за всички търговци, ангажирани с
трансграничната електронна търговия от или извън ЕС;

 Тази хармонизация на правилата ще създаде равни условия за
всички търговци и ще предостави възможности за значително
увеличаване на търговията в рамките на ЕС.

Кои са сделките,
обхванати от новите промени?
 всички трансгранични доставки на услуги на крайни клиенти;
 вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;
 някои вътрешни продажби, улеснявани от електроните интерейси (онлайн
пазарите);
 дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети държави под формата на
пратки на стойност до 150 евро.

Ще може да се възползвате от новите правила ако сте:
 предприятие, което продава стоки онлайн;
 електроенен интерфейс (онлайн пазар или платформа).

Специални режими за облагане с ДДС - OSS
Какво представлява специален режим “в Съюза”?
Специален режим “в Съюза” е електронен портал - услуга, който
улеснява на 95% изпълнението на данъчните задължения по ДДС за
онлайн търговците и електронните интерфейси в целия ЕС, тъй като им
позволява да:
 Да се регистрират за целите на ДДС по електронен път в една държава
членка – държава членка по идентификация за всички вътреобщностни
дистанционни продажби на стоки и за доставките на услуги към крайни
клиенти/портебители (B2C);
 Да декларират и плащат дължимият ДДС за всички доставки на стоки и
услуги към крайни клиенти в една електронна тримесечна справка
декларация;
 Да работят с данъчната администрация на тяхната собствена държава
членка на техният собствен език, дори ако техните продажби са
трансгранични.

Специални режими за облагане с ДДС - OSS
Какво представлява специален режим “извън Съюза”?
Специален режим “извън Съюза” е електронен портал услуга, който:
Позволява на онлайн търговци, които не са установени в ЕС,
да се регистрират за целите на ДДС в една държава членка по
техен избор – държава членка по идентификация;

Да декларират и плащат дължимият ДДС за всички доставки
на услуги към крайни клиенти (B2C) извършени в ЕС, от тези
онлайн търговци, установени извън ЕС.

Специални режими за облагане с ДДС - OSS
Какво следва да извършвате, ако използвате специалните режими „в
Съюза“ и „извън Съюза“:
 да прилагате ставката за ДДС на държавата членка, до която се
изпращат стоките или където се доставят услугите;
 да събирате ДДС от крайният клиент/купувача за вътреобщностни
дистанционни продажби на стоки или за доставките на услугите;

 да подавате електронна тримесечна справка-декларация за ДДС за
специалният режим чрез електронният портал на държавата членка,
където сте регистрирани;
 да правите тримесечно плащане на ДДС, деклариран в справкадекларацията за ДДС за специалният режим, в държавата членка,
където сте регистрирани;
 да съхранявате регистрите за всички облагаеми продажби за
специалните режими OSS, в продължение на 10 години.

Специални режими за облагане с ДДС - OSS

Търговец, който е установен извън ЕС

Търговец, който е установен в ЕС

Доставки на услуги към крайни потребители
(B2C)
Вътреобщностни дистанционни продажби на
стоки

Специален режим “извън Съюза”

Специален режим “в Съюза”

Специален режим “в Съюза”

Специален режим “в Съюза”

Вътрешни доставки, за които електронният
интерфейс се счита за доставчик

Специален режим “в Съюза”

Специален режим “в Съюза”

Режим „в Съюза” - праг за регистрация
TBE услуги и вътрешнобщностни продажби на стоки
B2C
Праг

От доставчици, установени само в една държава членка

< 10 000 EUR годишно

Място на изпълнение на доставка и дължим ДДС Доставчикът може да реши да приложи общото
- в държавата членка по установяване на правило за място на изпълнение на доставка доставчика (в случаите на доставки на TBE държава членка на клиента или в държавата
услуги) и държавата членка, на изпращане или членка, в която стоките са изпратени или
транспортиране (в случай на вътреобщностни транспортирани
продажби на стоки)
- регистрация в схемата на Съюза или
- регистрация за целите на ДДС във всяка
държава членка (на клиента или до която се
изпращат стоки)

> 10 000 EUR годишно

От доставчици,
установени извън ЕС
или доставчици,
установени в повече от
една държава членка

Прагът не се прилага

Място на изпълнение на доставка и дължим ДДС - в държавата членка на клиента/където стоките
са изпратени или транспортирани
- регистрация в режим “в Съюза“
или

- регистрация за целите на ДДС във всяка държава членка на клиента/където е завършил
транспорта
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Електронен интерфейс
Когато електронен интерфейс (пазар, платформа и др.) улеснява:
 вътреобщностни дистанционни продажби на стоки от неустановен в ЕС продавач на краен клиент в ЕС или

 дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави под формата на пратки на
стойност не надвишаваща 150 евро от продавач, независимо къде е установен, на карен клиент в ЕС,
електронният интерфейс се счита за продавач и носи отговорност за плащането на ДДС
Въвежда се фикция за целите на ДДС („разпоредбата относно считания за доставчик субект“), се предвижда да се счита, че
самото данъчно задължено лице, което улеснява доставката, е получило и доставило стоките (т.нар. считан за
доставчик субект). Това означава, че отделната доставка от доставчика (т.нар. основен доставчик), който продава стоки чрез
електронен интерфейс на крайния потребител (доставка B2C), се подразделя на две доставки:
1) доставка от основния доставчик до електронния интерфейс (считана за доставка между дружества(B2B), която се
третира като доставка без превоз, и
2) доставка от електронния интерфейс до клиента (считана за доставка B2C, която е доставката, за която се отнася
превозът.
Терминът „улеснява“ означава използването на електронен интерфейс, който позволява на клиент и на доставчик,
предлагащ стоки за продажба посредством електронния интерфейс, да осъществят контакт, който води до доставка на стоки
чрез този електронен интерфейс.

Електронен интерфейс
Стоките се продават от
доставчик, който не е
установен в ЕС

Електронният
интерфейс улеснява
дистанционните
продажби на стоки

Стоките се изпращат от
трета територия/държава
до ЕС

Електронният
интерфейс НЕ е
считан за доставчик
субект

Стоките се изпращат под
формата на пратки на
стойност,
ненадвишаваща 150 евро

Електронният
интерфейс е считан
за доставчик субект

Електронен интерфейс

Доставка на потребителския пазар (B2C)
Основен доставчик

Считана за доставка на
бизнес пазара (B2B)

Клиент от ЕС

Електронен интерфейс
(пазар, платформа,

Считана за доставка на
потребителския пазар (B2C)

Електронен интерфейс

ЕП не определя условията,
при които
се извършва доставката

и

ЕП не участва
в процеса на плащане

и

ЕП не е ангажирана с
поръчката или доставката

Електронният
интерфейс не улеснява
доставката

В случай че определя условията или участва в процеса или е ангажирана с
поръчката се счита, че електронният интерфейс улеснява доставката

Електронният интерфейс
не се счита за доставчик

ЕП само
рекламира стоките

или

ЕП пренасочва
или
клиенти към друг сайт

ЕП извършва само
платежна услуга
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Специален режим за обслужване на едно
гише „Внос”- IOSS
Какво представлява специален режим „Внос”?
Специален режим „Внос” е електронен портал - услуга, който може да се използва от търговците за
изпълнение на техните задължения по ДДС свързани с дистанционни продажби на стоки на територията
на Европейския съюз, внасяни от трети страни или територии, по електронен път считано от 1-ви юли
2021 г.:
 Да се регистрират за целите на ДДС по електронен път в една държава членка – държава членка по
идентификация за целите на прилагане на специален режим „Внос”
 Ако търговецът не е установен в ЕС, ще трябва да определи установен в ЕС представител, който да
изпълнява задълженията му за ДДС за специален режим „Внос“;
 Да декларират и плащат дължимият ДДС за всички дистанционни продажби на стоки, внасяни от
трети страни или територии, на крайни клиенти в ЕС в една електронна месечна справка-декларация;
 Да работят с данъчната администрация на тяхната собствена държава членка на техният собствен език,
ако са установени в ЕС или с данъчна администрация по регистрация на представителя, ако не са
установени.

Специален режим за обслужване на едно
гише „Внос“ - IOSS
Какво следва да извършвате ако използате специален режим „Внос“:
 да предоставите информацията, необходима за митническото освобождавене в ЕС, включително
идентификационния номер по ДДС по режим „Внос“ (IOSS) на лицето, което декларира стоките на границата на
ЕС;
 да покажете сумата на ДДС, която трябва да плати купувачът в ЕС, най-късно след финализиране на процеса на
подавенто на поръчката;
 да осигурите събирането на ДДС от купувача при доставката на всички допустими стоки, чиято крайна дестинация
е държава членка на ЕС;

 да се уверите, че допустимите стоки се изпращат под формата на пратки, които не надвишават прага от 150 EUR;
 доколкото е възможно, следва да посочите във фактурата цената, платена от купувача в евро;
 да подавате електронна месечна справка-декларация за ДДС за режим „Внос“ чрез електронната услуга на
държавата членка, където сте идентифицирани за режим „Внос“;
 да извършвате ежемесечно плащане на ДДС, деклариран в справка-декларация за ДДС за режим „Внос“, до
държавата членка, където сте идентифицирани за режим „Внос“;
 да съхранявате регистрите за всички допустими продажби и/или улеснени продажби в продължение на 10 години.

Агенция „Митници“

Специален режим за обслужване на едно гише
„Внос“ - IOSS
IOSS ДДС
номер?

Да
IOSS ДДС
номерът валиден
ли е?

Получаване/
валидиране на
данните от
митническата
декларация

НАП

Запитване –
отговор
ДДС номера
IOSS

Доставчик/
Електронен
интерфейс

Без ДДС
при внос

Освобождаване за
свободно
обращение

ДДС декларация IOSS
към ДЧ по
идентификация
Заплащане на ДДС в ДЧ
по идентификация
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Срокове за подаване на справки-декларации (СД)
Месец

Справка декларация – валута евро

Срок за подаване

Януари

Месечна СД за специален режим Внос

28ти (29ти) Февруари

Февруари

Месечна СД за специален режим Внос

31ви Март

Март

Тримесечна СД за специален режим в Съюза;
Тримесечна СД за специален режим извън Съюза;
Месечна СД за специален режим Внос

Април

Месечна СД за специален режим Внос

31ви Май

Май

Месечна СД за специален режим Внос

30ти Юни

Юни

Тримесечна СД за специален режим в Съюза
Тримесечна СД за специален режим извън Съюза
Месечна СД за специален режим Внос

Юли

Месечна СД за специален режим Внос

31ви Август

Август

Месечна СД за специален режим Внос

30ти Септември

Септември

Тримесечна СД за специален режим в Съюза
Тримесечна СД за специален режим извън Съюза
Месечна СД за специален режим Внос

Октомври

Месечна СД за специален режим Внос

30ти Ноември

Ноември

Месечна СД за специален режим Внос

31ви Декември

Декември

Тримесечна СД за специален режим в Съюза
Тримесечна СД за специален режим извън Съюза
Месечна СД за специален режим Внос

30ти Април

31ви Юли

31ви Октомври

31ви Януари

Какво се случва, ако не се използва
специален режим „Внос“
За тръговците или електронните интерфейси/платформите,
които не се регистрират за режим „Внос“, компетентните
митнически органи ще събират ДДС при вноса на стоки с ниска
стойност, точно както ДДС се събира върху стоки с по-висока
стойност от митниците сега. Клиентите в ЕС ще получат
закупените стоки само след оформянето на митническа
декларация и плащането на ДДС.
Пощенските оператори и куриерите могат да използват
опростен режим, при който те събират ДДС от клиента и го
плащат ежемесечно на компетентните митнически органи. При
този опростен режим те оформят вноса и събират данъка, кайто
отчитат чрез ежемесечна декларация.

Ползи от новите правила
 новите правила гарантират, че ДДС се заплаща там, където се извършва
потреблението на стоките;
 по-справедливо данъчно облагане и по-опростен процес на деклариране и
плащане на ДДС;
 oпростeна и единна система за деклариране и плащане на задължения във
връзка с ДДС от трансгранични сделки с краини клиенти/купувачи в ЕС
чрез две нови онлайн системи: обслужване на едно гише за ДДС (OSS) или
обслужване на едно гише при внос (IOSS);
 благодарение на нарасналите плащания по ДДС и по-малкото измами с
ДДС, всички държави членки ще имат полза.

