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ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

с оглед обнародвания на 

08.12.2020г. Закон за 

изменение и допълнение на 

Закона за Данък върху 

добавената стойност и 

обнародвания на 11.12.2020г. 

Закон за изменение и 

допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален 

кодекс 
 

I. ПРОМЕНИ В ЗКПО 

 

1. Променят се срокът на подаване 

на годишните данъчни декларации, годишния 

отчет за дейността и внасяне на годишния 

данък за 2020г., като същият започва да тече  

от 1 март до 30 юни. Данъкът върху 

разходите, облагани с данък следва да се 

внесе до 30 юни.  

 

2. Промени в авансовото облагане с 

корпоративен данък: 

 

2.1. Прагът, от който зависи дали възниква 

задължение за авансови вноски за дадена 

данъчна година, както и класифицирането им 

като месечни или тримесечни вече се 

определя на база нетни приходи от 

продажби за годината преди предходната (чл. 

83, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 84 ЗКПО) - Месечните 

авансови вноски се правят от данъчно 

задължени лица, чиито нетни приходи от 

продажби за годината преди предходната 

година превишават 3 000 000 лв. 

 

2.2. Авансовите вноски за текущата 

календарна година се декларират 

с декларация по образец в срок от 01.03. до 

15.04. на същата година (чл. 87а, ал. 1).  

CHANGES IN TAX LEGISLATION  

in view of the promulgation on 

08.12.2020 of the Law amending 

and supplementing the Value 

Added Tax law and of the 

promulgation on 11.12.2020 of 

the Law amending and 

supplementing the Tax insurance 

procedure code 
 

 

 

 

 

I. AMENDMENTS IN CORPORATE INCOME TAX 

ACT (CITA) 

1. The deadline for submitting the annual tax 

declaration, the annual activity report and 

payment of the annual tax for 2020 is changed, 

as the same runs from March 1 to June 30. The 

tax on the taxable expenses has to be paid by 

June 30. 

 

 

2. Amendments in the advance installments of 

corporate tax: 

 

2.1. The threshold on which it depends whether 

there is an obligation for advance installments 

for a certain tax year, as well as their 

classification as monthly or quarterly is already 

determined on the basis of net sales revenues 

for the year before the previous year (Art. 83, 

para. 2, p. 1 and 2 and Article 84 CITA) - The 

monthly advance installments are made by 

taxable persons whose net sales revenues 

exceed BGN 3,000,000 for the year before the 

previous year. 

 

2.2. The advance installments for the current 

calendar year shall be declared with a 

declaration according to a sample within 

https://www.tita.bg/page/49#zkpo_chl_83
https://www.tita.bg/page/49#zkpo_chl_83
https://www.tita.bg/page/49#zkpo_chl_84
https://www.tita.bg/page/49#zkpo_chl_87a
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- Крайният срок за подаване на 

коригиращата Декларацията по чл. 88 от 

ЗКПО е до 15.11. (чл. 88, ал. 1). 

 

2.3. Сроковете за внасяне на авансовите 

вноски са: 

- при месечните – за периода  м. 04 - м. 

11- до 15 число на месеца;  за м. 12. – до  01. 

12., 

- при  тримесечните – промяна само при 

третата вноска - до 01.12. (чл. 90, ал. 1). 

Санкцията  под формата на лихва за 

отклонение от прогнозната печалба е при 

отклонение  25 на сто (чл. 89, ал. 1 и ал. 2). 

  

 

 

3. Промени при необлагаемите 

социални разходи  - ваучери за храна, 

допълнителното социално осигуряване и 

застраховки "Живот: 

- Необлагаемият размер на ваучерите за 

храна е повишен до 80 лв. месечно (чл. 209, 

ал. 1). 

 - Налице са изменения на разпоредбите на 

чл. 208 и чл. 209, ал. 1, т.2, като е заложено 

изискването за липса  на подлежащи на 

принудително изпълнение публични 

задължения  в случаите на 

прeферeнциално третиране на 

ваучери, респ. допълнителното социално 

осигуряване и застраховки "Живот“ . 

  

  

4. Включени са нов тип сделки, 

представляващи „разпореждане с 

финансови инструменти“ – т. 21, § 1 на ДР на 

ЗКПО – нова б. „д“ - Разпореждане с 

финансови инструменти" за целите на чл. 

44 и 196 са сделките: с акции, извършени на 

пазар на трета държава, който се счита за 

еквивалентен на регулиран пазар и за който 

Европейската комисия е приела решение 

относно еквивалентността на правната и 

надзорната уредба на третата държава в 

съответствие с Директива 2014/65/ЕС на 

01.03. to 15.04. of the same year (Art. 87a, 

para. 1). 

- The deadline for submission of the correcting 

Declaration under Art. 88 of CITA is until 15.11. 

(Article 88, paragraph 1). 

 

2.3. The terms for payment of the advance 

installments are: 

- for monthly ones - for the period m. 04 - m. 11 

- until the 15th of the month; for m. 12. - until 

01. 12., 

- for quarterly ones - change only for the third 

installment - until 01.12. (Article 90, paragraph 

1). 

The sanction in the form of interest for 

deviation from the estimated profit is in case of 

deviation of 25 per cent (art. 89, para 1 and 

para 2). 

 

3. Amendments in non-taxable social expenses 

- food vouchers, supplementary social 

insurance and life insurance:  

 

- The tax-free amount of food vouchers has 

been increased to BGN 80 per month (Article 

209, paragraph 1).  

- There are amendments to the provisions of 

Art. 208 and Art. 209, para. 1, item 2, as the 

requirement for lack of enforceable public 

obligations in cases of preferential treatment of 

vouchers, resp. supplementary social security 

and life insurance. 

 

 

 

 

4. A new type of deals is included, representing 

“disposal of financial instruments” - item 21, § 

1 of the Additional Provisions of CITA - new 

letter "E" - Disposal of financial instruments "for 

the purposes of Articles 44 and 196 are 

transactions: with shares carried out on a third 

country market which is considered equivalent 

on a regulated market and for which the 

European Commission has adopted a decision 

on the equivalence of legal and supervisory 

https://www.tita.bg/page/49#zkpo_chl_88
https://www.tita.bg/page/49#zkpo_chl_88
https://www.tita.bg/page/49#zkpo_chl_90
https://www.tita.bg/page/49#zkpo_chl_89
https://www.tita.bg/page/49#zkpo_chl_209
https://www.tita.bg/page/49#zkpo_chl_209
https://www.tita.bg/page/49#zkpo_dr_1_t_21
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Европейския парламент и на Съвета от 15 

май 2014 г. относно пазарите на финансови 

инструменти и за изменение на Директива 

2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС 

(ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.). 

  

5. С преходни разпоредби са 

въведени текстове, свързани с удължаване на 

срокове във връзка с ползване на данъчни 

преференции за преотстъпване на данък (§ 

73-75). 

§ 73. Данъчното облекчение по чл. 184 от 

Закона за корпоративното подоходно 

облагане, представляващо минимална 

помощ по чл. 188 от Закона за 

корпоративното подоходно облагане, може 

да се ползва до 31 декември 2023 г., в т. ч. за 

корпоративния данък за 2023 г. 

§ 74. Данъчното облекчение по чл. 184 от 

Закона за корпоративното подоходно 

облагане, представляващо държавна помощ 

за регионално развитие по чл. 189 от Закона 

за корпоративното подоходно облагане, може 

да се ползва до 31 декември 2021 г., в т. ч. за 

корпоративния данък за 2021 г., след 

решение от Европейската комисия за 

удължаване на срока на действие на Схема 

SA.39869 (2014/N) – България, Схема за 

освобождаване от корпоративен данък 

съгласно чл. 184 от Закона за 

корпоративното подоходно облагане. 

Преотстъпване на авансови вноски за 

корпоративен данък не се допуска до датата 

на решението на Европейската комисия, при 

условие че същото е след 31 декември 2020 

г. 

§ 75. (1) Преотстъпеният данък за 2019 и 

2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от 

Закона за корпоративното подоходно 

облагане се инвестира в нови сгради и нова 

земеделска техника, необходими за 

извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 

от Закона за корпоративното подоходно 

облагане дейност, в срок до края на втората 

година, следваща годината, за която се 

ползва преотстъпването. 

arrangements of the third country in 

accordance with Directive 2014/65 / EU of the 

European Parliament and of the Council of 15 

May 2014 on markets in financial instruments 

and amending Directive 2002/92 / EC and 

Directive 2011/61 / EU (OB, L 173/349, 12 

June 2014). 

 

5. Transitional provisions have introduced texts 

related to the extension of time limits in 

connection with the use of tax preferences for 

tax assignment (§ 73-75). 

§ 73. The tax relief under art. 184 of the 

Corporate Income Tax Act, representing a 

minimum aid under Art. 188 of the Corporate 

Income Tax Act, can be used until December 

31, 2023, including the corporate tax for 2023. 

 

 

§ 74. The tax relief under art. 184 of the 

Corporate Income Tax Act, representing state 

aid for regional development under Art. 189 of 

the Corporate Income Tax Act, can be used until 

31 December 2021, including corporate tax for 

2021, following a decision by the European 

Commission to extend the validity of Scheme 

SA.39869 (2014 / N) - Bulgaria, Corporate Tax 

Exemption Scheme according to Art. 184 of the 

Corporate Income Tax Act. Assignment of 

advance installments of corporate tax is not 

allowed until the date of the decision of the 

European Commission, provided that it is after 

31 December 2020. 

 

 

 

 

§ 75. (1) The assigned tax for 2019 and 2020 

in connection with art. 189b, para. 2, item 1 of 

the Corporate Income Tax Act shall be invested 

in new buildings and new agricultural 

machinery, necessary for carrying out the 

specified in Art. 189b, para. 1 of the Corporate 

Income Tax Act, by the end of the second year 

following the year for which the assignment is 

used. 

https://www.tita.bg/page/49#zidzdds_104_pzr_73
https://www.tita.bg/page/49#zidzdds_104_pzr_73
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(2) Алинея 1 се прилага след получаване на 

разписка с идентификационния номер на 

помощта от Европейската комисия за 

промяна на условията на схема – Помощ за 

инвестиции в земеделски стопанства чрез 

преотстъпване на корпоративен данък. 

  
II. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ 

ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

 

1. Промени в изискванията за 

документиране и отчитане на доходите, 

придобити от физически лица: 

В чл. 9: 

а) алинея 2 се изменя така: 

„(2) Данъчно задължените лица, които не са 

длъжни да издават фискална касова бележка 

от фискално устройство или касова бележка 

от интегрирана автоматизирана система за 

управление на търговската дейност съгласно 

ал. 1, издават документ за придобитите от тях 

доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, 

съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 3 от 

Закона за счетоводството. Документът се 

издава в два екземпляра, като единият се 

предоставя на платеца на доходите, а вторият 

се съхранява от физическото лице.“; 

б) алинея 3 се изменя така: 

(3) Документът по ал. 2 не се издава, когато: 

1. за доходите платецът издава предвидения 

в този закон формуляр „Сметка за изплатени 

суми“, или 

 

2. доходите са обложени с окончателен данък 

по реда на глава шеста, или 

3. доходите са освободени от облагане на 

основание чл. 13, ал. 1, т. 24, или 

4. доходите са платени по банкова сметка на 

физическото лице, освен в случаите по ал. 4.“; 

 

в) създава се ал. 4: 

„(4) Когато платец на доходите по чл. 10, ал. 

1, т. 3 е предприятие или самоосигуряващо се 

лице, което е задължено да прилага Закона за 

счетоводството и на основание чл. 45, ал. 6 

не издава „Сметка за изплатени суми“, в 

 

(2) Paragraph 1 shall be applied after receipt of 

a receipt with the identification number of the 

aid from the European Commission for change 

of the conditions of the scheme - Aid for 

investments in agricultural holdings by 

assignment of corporate tax. 

 

II. AMENDMENTS IN THE PERSONAL INCOME 

TAX ACT 

 

1. Amendments in the requirements for 

documentation and reporting of income 

acquired by individuals: 

In Art. 9: 

a) paragraph 2 is amended as follows: 

„(2) The taxable persons, who are not obliged 

to issue a fiscal cash receipt from a fiscal 

device or a cash receipt from an integrated 

automated system for management of the 

commercial activity according to para. 1, shall 

issue a document for the incomes acquired by 

them from sources under art. 10, para. 1, items 

3 and 4, containing the requisites under Art. 6, 

para. 3 of the Accounting Act. The document 

shall be issued in duplicate, one of which shall 

be provided to the payer of the income and the 

other shall be kept by the natural person. '; 

b) paragraph 3 is amended as follows: 

(3) The document under para. 2 shall not be 

issued when: 

1. the payer issueс for the incomes the form 

“Account for paid amounts” provided in this 

law, or 

2. the income is taxed with a final tax by the 

order of Chapter Six, or 

3. the incomes are exempt from taxation on the 

grounds of art. 13, para. 1, item 24, or 

4. the incomes have been paid to a bank 

account of the natural person, except in the 

cases under para. 4. '; 

c) para. 4 is created: 

„(4) When a payer of the incomes under art. 10, 

para. 1, item 3 is an enterprise or a self-insured 

person, which is obliged to apply the Accounting 

Act and on the grounds of art. 45, para. 6 shall 
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документа по ал. 2 физическото лице, 

придобило доходите, включва и реквизитите 

по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за 

счетоводството.“ 

 

2. Въвеждане на данъчно 

облекчение за подобрения и/или ремонт на 

недвижим жилищен имот - нов чл. 22е 

Местните физически лица и чуждестранните 

физически лица, установени за данъчни цели 

в държава – членка на Европейския съюз, 

или в друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, ползват 

данъчно облекчение, като приспадат от 

общата годишна данъчна основа по чл. 17 

направените през годината плащания за труд 

във връзка с подобрения и/или ремонт на 

един недвижим жилищен имот в общ размер 

до две хиляди лева, когато едновременно са 

налице следните условия: 

1. недвижимият жилищен имот е на 

територията на Република България; 

2. данъчно задълженото лице е собственик 

или съсобственик на недвижимия жилищен 

имот; 

3. подобренията и/или ремонтът са 

извършени от местни лица на държава – 

членка на Европейския съюз, или на друга 

държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство; 

4. недвижимият жилищен имот не е включен 

в предприятието на лице, което извършва 

стопанска дейност като търговец по смисъла 

на Търговския закон; 

5. данъчно задълженото лице притежава 

документ за платения труд във връзка с 

извършването на подобренията и/или 

ремонта на жилищния имот, съдържащ 

реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за 

счетоводството, придружен от документ за 

плащането му (фискален бон, разписка, 

банков или друг документ); 

6. данъчно задълженото лице и лицето, 

извършило ремонта, не са свързани лица. 

not issue an “Invoice for paid amounts” in the 

document under para. 2, the individual, who 

has acquired the incomes, shall also include 

the requisites under art. 6, para. 1, item 3 of 

the Accounting Act. ” 

 

2. Introduction of tax relief for improvements 

and / or repair of real estate - new Art. 22e  

 

Local individuals and foreign individuals settled 

for tax purposes in a Member State of the 

European Union or in another state party to the 

Agreement on the European Economic Area 

shall use tax relief by deducting from the 

general annual tax base under Art. 17 the 

payments made during the year for labor in 

connection with the improvements and / or 

repair of a real estate for housing needs in the 

total amount of up to two thousand BGN, when 

the following conditions are simultaneously 

met: 

1. the immovable residential property is on the 

territory of the Republic of Bulgaria; 

2. the taxable person is the owner or co-owner 

of the immovable residential property; 

 

3. the improvements and / or the repairs have 

been carried out by local persons of a member 

state of the European Union, or of another state 

- party to the Agreement on the European 

Economic Area; 

4. the immovable residential property is not 

included in the enterprise of a person who 

carries out economic activity as a trader within 

the meaning of the Commercial Law; 

5. the taxable person has a document for the 

paid labor in connection with the performance 

of the improvements and / or the repair of the 

residential property, containing the requisites 

under art. 6, para. 1 of the Accounting Act, 

accompanied by a document for its payment 

(fiscal receipt, receipt, bank or other 

document);  

6. the taxable person and the person who 

performed the repair are not related persons. 

(2) The tax relief shall be used up to the amount 



 
 
 

6/19  

(2) Данъчното облекчение се ползва до 

размера на сумата от годишните данъчни 

основи по чл. 17. 

(3) Когато недвижимият жилищен имот е 

собственост на повече от едно физическо 

лице, облекчението може да се ползва от 

всеки съсобственик, при условие че общият 

размер на облекчението, ползван от всички 

съсобственици, за имота не превишава 

сумата по ал. 1. 

(4) Когато в нарушение на условието по ал. 3 

е ползван по-голям общ размер на данъчното 

облекчение, всяко от лицата, ползвали 

облекчението, дължи частта от данъка, 

съответстваща на размера на ползваното 

облекчение. 

(5) Обстоятелствата и условията по ал. 1 и 3 

се декларират от лицето в годишната данъчна 

декларация по чл. 50. 

  

3. Промени в срока на 

деклариране и внасяне на данъка за лицата, 

извършващи стопанска дейност 

като търговци по смисъла на ТЗ, 

вкл. ЕТ и  физическите лица по чл. 29а, 

регистрирани като земеделски стопани: 

- Лицата, извършващи стопанска 

дейност като търговци по смисъла 

на Търговския закон, включително 

едноличните търговци, както и 

физическите лица в случаите по чл. 

29а правят авансови вноски при 

данъчна ставка 15 на сто при 

условията и по реда на Закона за 

корпоративното подоходно облагане. 

- Сроковете за деклариране и внасяне 

на годишния данък се  синхронизират 

с тези в ЗКПО (чл. 53, ал. 1 и чл. 67, ал. 

5).  Задължените лица 

ползват отстъпка само, ако ГДД по чл. 

50 от ЗДДФЛ се подаде и данъкът се 

внесе до 31.03. (чл. 53, ал. 6). 

Промяната се отнася се и за ГДД по чл. 

50 от ЗДДФЛ за 2020 г. 

За физическите лица, които не са 

търговци се запазват досегашните 

of the amount of the annual tax bases under 

art. 17.  

(3) When the immovable residential property is 

owned by more than one individual, the relief 

may be used by each co-owner, provided that 

the total amount of the relief, used by all co-

owners, for the property does not exceed the 

amount under para. 1. 

 

(4) When in violation of the condition under par. 

3, a larger total amount of the tax relief has 

been used, each of the persons, who have used 

the relief, owes the part of the tax, 

corresponding to the amount of the used relief.  

 

(5) The circumstances and the conditions 

under par. 1 and 3 shall be declared by the 

person in the annual tax return under Art. 50. 

 

3. Amendments in the term of declaration and 

payment of the tax for the persons, carrying out 

economic activity as traders in the sense of the 

CA, incl. ET (sole traders) and the individuals 

under art. 29a, registered as farmers:  

 

 

- The entities carrying out economic activity as 

traders in the sense of the Commercial Law, 

including the sole traders, as well as the 

individuals in the cases of art. 29a shall make 

advance payments at a tax rate of 15 per cent 

under the conditions and by the order of the 

Corporate income taxation Act. 

 

 

- The deadlines for declaring and paying the 

annual tax are synchronized with those in CITA 

(Art. 53, para. 1 and Art. 67, para. 5). The 

obligated persons enjoy a discount only if the 

annual tax declaration (ATD) under Art. 50 of 

the Personal Income Tax Act was submitted and 

the tax was paid by 31.03. (Article 53, 

paragraph 6). The change also applies to the 

ATD under Art. 50 of the Personal Income Tax 

Act for 2020. For individuals who are not 

traders, the current deadlines of declaring and 

https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_29a
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_53
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_67
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_67
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_50
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_50
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_53
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_50
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_50
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срокове на деклариране и внасяне на 

данъка – 30. 04. (чл. 53, ал. 1 и чл. 67, 

ал. 5). 

  

4. Изменена е и разпоредбата чл. 73, 

ал. 3 от ЗДДФЛ, по отношение декларирането 

на скрито разпределение на печалбата. 

  

5. Отделно от измененията със 

ЗИДЗДДС, със Закон за държавния бюджет на 

Република България за 2021 г., обн. ДВ. бр. 

104 от 08.12.2020 г.. се увеличиха 

размерите за данъчните облекчения за 2021 

г. по реда на чл. 22 в и чл. 22 г от ЗДДФЛ – 

данъчно облекчение  за деца, под формата на 

приспадане на суми от годишните данъчни 

основи, съответно: 

- 4500 лв. за едно дете, 

- 9000 лв. за две и 

- 13500 лв. за три и повече деца. 

- 9000 лв. за деца с увреждания 

Новите размери влизат в сила само за 

доходи, реализирани през 2021г., т.е. реално 

ще се приспадат от данъчната основа за 

2021г., при декларирането й през 2022.. 
 

III. ПРОМЕНИ В ЗМДТ  

 

Въведени са промени, съгласно 

които не се облагат с данък придобитите по 

възмезден начин моторни превозни 

средства: 

1. придобити преди първоначалната им 

регистрация за движение в страната; 

2. за които приобретателят е в чужбина и за 

които няма последваща регистрация за 

движение в страната; 

3. с прекратена регистрация на основание 

тотална щета и за които няма последваща 

регистрация за движение от нов 

приобретател в страната. 

  
IV. ДРУГИ ПРОМЕНИ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ 

НА СРОКОВЕ 

 

paying the tax are preserved - 30. 04. (Art. 53, 

para. 1 and Art. 67, para. 5). 

 

 

4. The provision of art. 73, para. 3 of the 

Personal Income Tax Act, regarding the 

declaration of hidden profit distribution is also 

amended. 

5. Apart from the amendments with the Law 

amending and supplementing the Value Added 

Tax law, with the Law on the State Budget of the 

Republic of Bulgaria for 2021, promulgated 

State Gazette no. 104 of 08.12.2020, the 

amounts for the tax reliefs for 2021 have been 

increased by the order of art. 22 c and Art. 22 g 

of the Personal Income Tax Act - tax relief for 

children, in the form of deduction of amounts 

from the annual tax bases, respectively: 

- BGN 4,500 for one child, 

- BGN 9,000 for two and 

- BGN 13,500 for three or more children. 

- BGN 9,000 for children with disabilities 

The new amounts come into force only for 

incomes realized in 2021, ie. will actually be 

deducted from the tax base for 2021, when 

declaring it in 2022 .. 

III. CHANGES IN THE LOCAL TAXES AND FEES 

ACT 

 

Changes have been introduced according 

to which motor vehicles acquired in 

remunerative manner are not taxed: 

 

1. acquired before their initial registration for 

movement in the country; 

2. for which the acquirer is abroad and for 

which there is no subsequent registration for 

movement in the country; 

3. with terminated registration on the grounds 

of total damage and for which there is no 

subsequent registration for movement by a new 

acquirer in the country. 

 

IV. OTHER AMENDMENTS REGARDING 

EXTENSION OF TERMS 

 

https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_53
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_67
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_67
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_73
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_73
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A9C40DF709312E1029E1F9F12C36FFFA?idMat=154110
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A9C40DF709312E1029E1F9F12C36FFFA?idMat=154110
https://www.tita.bg/page/48#zddfl_chl_22v
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Във връзка с промяната в сроковете за 

подаване на годишни данъчни декларации по 

ЗКПО и ЗДДФЛ (до 30 юни на следващата 

година) се удължават сроковете в чл. 38 от 

Закона за счетоводството (ЗСч) за 

публикуване на годишните финансови отчети 

до 30 септември на следващата година. 

Променят се сроковете по чл. 245 от ТЗ, чл. 

40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, чл. 71д, ал. 1 от ДОПК, по 

параграф 55, т.4 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 

98 от 2018 г.; изм., бр. 37 от 2019 г.) 

 

 

V. ПРОМЕНИ В ДОПК 

1. Със ЗИДЗДДС в Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс е създадена нова 

разпоредба - чл. 130а относно използване на 

надвнесени суми за следващи плащания: 

 

Чл. 130а. (1) Когато е подадена декларация с 

посочена в нея надвнесена сума и подателят 

е заявил, че желае надвнесената сума да 

служи за следващи погасявания по реда на 

чл. 169, ал. 4 и/или по сметката за 

принудително събиране на публични 

вземания, органът по приходите в 30-дневен 

срок от подаване на декларацията може да 

отрази в данъчно-осигурителната сметка 

претендираната сума съобразно заявения 

вид задължения, като това се смята за 

плащане, постъпило на датата на 

отразяването. 

(2) С отразяването на цялата претендирана 

сума се смята, че искането на лицето е изцяло 

удовлетворено. 

(3) При неизпълнение на искането по ал. 1 се 

прилага чл. 129, като срокът по ал. 3 на 

същата разпоредба започва да тече от датата 

на подаване на заявлението по ал. 1.“ 
 

2. Със ЗИДДОПК са приети и други изменения 

в разпоредбите на ДОПК, ЗЗСч и др., сред 

които най-важните са: 

 

 

In connection with the change in the deadlines 

for filing annual tax declarations under CITA 

and PITA (until June 30 of the following year), 

the deadlines in Art. 38 of the Accounting Act 

(AA) for publication of the annual financial 

statements are extended by September 30 of 

the following year. 

The terms under Art. 245 of the CA, Art. 40, 

para. 3 of the Law on Non-Profit Legal Entities, 

Art. 71d, para. 1 of the Tax insurance procedure 

code, under paragraph 55, item 4 of the Law 

amending and supplementing the CITA (SG, 

issue 98 of 2018; amended, issue 37 of 2019) 

V. AMENDMENTS IN TIPC 

1. With the Law amending and supplementing 

the Value Added Tax law a new provision has 

been created in the Tax-Insurance Procedure 

Code - Art. 130a on the use of overpayments for 

subsequent payments: 

Art. 130a. (1) When a declaration has been 

submitted with an overpaid amount indicated 

in it and the sender has stated that he wishes 

the overpaid amount to serve for further 

repayments by the order of art. 169, para. 4 

and / or on the account for compulsory 

collection of public receivables, the revenue 

authority within 30 days from the submission of 

the declaration may reflect in the tax-insurance 

account the claimed amount according to the 

requested type of liabilities, as this is 

considered a payment received on the date of 

reflection. 

 

 

(2) With the reflection of the whole claimed 

amount it is considered that the request of the 

person is fully satisfied.  

(3) In case of non-fulfillment of the request 

under para. 1, Art. 129 applies, as the term 

under par. 3 of the same provision shall start to 

run from the date of submission of the 

application under para. 1. " 

2. By the Law amending and supplementing the 

the Tax-Insurance Procedure Code other 

amendments to the provisions of the TIPC and 

https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_38
https://www.tita.bg/page/59#dopk_chl_130a
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2.1. Отменя се чл. 175, ал. 2,т. 3, съгласно 

който се начисляваха лихви за задължения на 

чуждестранно лице, подлежащи на удържане 

при източника до датата на доказване на 

наличието на основания за прилагане на 

СИДДО. Създава се чл. 275а „Прилагане на 

СИДДО без основание“ - който не внесе или 

внесе в по-малък размер данък съгласно 

Закона за корпоративното подоходно 

облагане или Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица в установения 

срок за внасяне на данъка, без да са 

удостоверени основанията за прилагане на 

СИДДО, се наказва с глоба - за физическите 

лица, или с имуществена санкция - за 

юридическите лица и едноличните търговци, в 

размер 5 на сто от размера на невнесения 

данък, но не повече от 15 000 лв. 

2.2. Налице са промени, във връзка с 

контрола върху стоки с висок фискален риск 

– чл. 127в и сл.  

2.3. Създадена е нова ал. 5 на чл. 160, 

съгласно която при обявяване на ревизионен 

акт за нищожен от съда, последният може да 

реши въпроса по същество или да изпрати 

преписката на компетентния орган със 

задължителни указания. 

2.4. Въведени са промени в абсолютната 

погасителна давност (чл. 171, ал. 2 от ДОПК), 

като са предвидени два нови случая, при 

които спира да тече абсолютната погасителна 

давност: 

 - вземането е предявено в производство по 

несъстоятелност, 

- образувано е наказателно 

производство, от изхода на което 

зависи установяването или 

събирането на публичното 

задължение. 

 

2.5. Въведени са допълнителни възможности 

за използване на електронни документи – чл. 

29, 30, 34, 54, 54а.  

 

the Accountancy act, etc. have been adopted, 

among which the most important are: 

2.1. Art. 175, para. 2, vol. 3 is annulled, 

according to which interest was accrued for 

liabilities of a foreign person, subject to 

withholding at the source until the date of 

proving the existence of grounds for application 

of Agreement for the avoidance of double 

taxation (AADT). Art. 275a "Application of AADT 

without grounds" is created  

- who fails to pay or pays a lesser amount of tax 

in accordance with the Corporate Income Tax 

Act or the Personal Income Tax Act within the 

established deadline for payment of the tax, 

without certifying the grounds for application of 

the AADT, shall be punished by a fine - for 

individuals, or by a property sanction - for legal 

entities and sole traders, in the amount of 5 per 

cent of the amount of the unpaid tax, but not 

more than BGN 15,000. 

2.2. There are changes in connection with the 

control of goods with high fiscal risk - Art. 127c 

and seq. 

2.3. A new para 5 of Art. 160 has been created, 

according to which when announcing a revision 

act as null and void by the court, the latter may 

decide the issue on the merits or send the file 

to the competent authority with obligatory 

instructions. 

2.4. Changes have been introduced in the 

absolute prescription period (Art. 171, para. 2 

of the TIPC), and two new cases have been 

envisaged in which the absolute prescription 

period ceases to run: 

 - the claim for the receivable is brought in 

insolvency proceedings, 

- criminal proceedings have been instituted, the 

outcome of which depends on the 

establishment or collection of the public debt. 

 

 

 

 

2.5. Additional possibilities for use of electronic 

documents have been introduced - art. 29, 30, 

34, 54, 54a.  

https://www.tita.bg/page/59#dopk_chl_175
https://www.tita.bg/page/59#dopk_chl_275a
https://www.tita.bg/page/59#dopk_chl_171
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2.6. С преходни и заключителни разпоредби 

на закона са направени промени и в други 

нормативни актове: 

2.6.1. Закона за счетоводството - Създава се 

възможност при съставяне на годишните 

финансови отчети подписите по чл. 25, ал. 2 и 

4 да  бъдат електронни подписи по смисъла 

на чл. 13 от Закона за електронния документ 

и електронните удостоверителни услуги. 

2.6.2. В Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявено 

с решение на Народното събрание от 13 март 

2020 г., и за преодоляване на последиците. 

се създават чл. 26а и 26б: 

 

„Чл. 26а. (1) Държавата предоставя на лица, 

извършващи туроператорска и туристическа 

агентска дейност, безвъзмездни средства в 

размер на 4 на сто от оборота им без ДДС 

през 2019 г., които приоритетно се използват 

за компенсиране на загуби, произтичащи от 

отказали се от ваучери клиенти, както и от 

удържани от доставчиците на услуги суми. 

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на 

лицата по ал. 1 по ред, определен с наредба 

на министъра на туризма, и при спазване на 

правилата за държавните помощи. 

 

 

Чл. 26б. (1) На микро, малки и средни 

предприятия, които в изпълнение на заповед 

на министъра на здравеопазването при 

извънредна епидемична обстановка са 

преустановили дейността си след 1 ноември 

2020 г., се предоставят безвъзмездни 

средства в размер на процент на оборота им 

без ДДС за същия период през предходната 

година, за срок до отпадането на 

ограничението. За регистрираните микро, 

малки и средни предприятия след 1 януари 

2020 г. безвъзмездните средства са в размер 

на процент на оборота им без ДДС за 

предходния месец на месеца, през който е 

преустановена дейността. 

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на 

микро, малки и средни предприятия, 

 

2.6. With transitional and final provisions of the 

law, changes have been made in other 

normative acts: 

2.6.1. The Accounting Act - An opportunity is 

created when compiling the annual financial 

statements, the signatures under Art. 25, para. 

2 and 4 to be electronic signatures in the sense 

of art. 13 of the Electronic Document and 

Electronic Certification Services Act. 

2.6.2. In the Law on Measures and Actions 

during the State of Emergency, declared by a 

decision of the National Assembly of March 13, 

2020, and on overcoming the consequences. 

Art. 26a and 26b: 

 

"Art. 26a. (1) The state shall provide to entities 

performing tour operator and travel agency 

activity grants in the amount of 4 per cent of 

their turnover without VAT in 2019, which shall 

be used as a priority for compensation of losses 

arising from customers who have given up 

vouchers, as well as amounts withheld by 

service providers. 

(2) The funds under para. 1 shall be provided to 

the entities under para. 1 by an order 

determined by an ordinance of the Minister of 

Tourism, and in compliance with the rules for 

state aid. 

 

Art. 26b. (1) Micro, small and medium-sized 

enterprises, which in pursuance of an order of 

the Minister of Health in an emergency 

epidemic have ceased their activities after 

November 1, 2020, are granted grants 

amounting to a percentage of their turnover 

excluding VAT for the same period in the 

previous year, for a period until the restriction 

is lifted. For registered micro, small and 

medium-sized enterprises after January 1, 

2020, the grants amount to a percentage of 

their turnover excluding VAT for the previous 

month of the month in which the activity was 

suspended. 

(2) The funds under para. 1 shall be provided to 

micro, small and medium enterprises, meeting 

https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_25
https://www.tita.bg/page/427#zsch_chl_25
https://www.tita.bg/downloads/Edition_12_2020/ZEDEUU_13.doc
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отговарящи на критерии и по ред, 

определени от Министерския съвет по 

предложение на министъра на икономиката. 

(3) Средствата по ал. 1 се превеждат по 

платежна сметка на съответното предприятие 

от Националната агенция за приходите. 

(4) Националната агенция за приходите 

кандидатства въз основа на решение на 

управителния съвет за дейности по 

извършване на плащания към микро, малки 

и средни предприятия по ал. 1 – 3 с 

европейски средства въз основа на сключен 

договор с управляващ орган на оперативна 

програма съгласно условията на съответния 

договор. 

(5) Неправомерно получени средства, 

недължимо платени и надплатени суми се 

възстановяват ведно с лихвите по Закона за 

лихвите върху данъци, такси и други подобни 

държавни вземания от датата на получаване 

на средствата до датата на възстановяването 

им. Вземанията за възстановяване са 

публични държавни вземания. Актовете по чл. 

166 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс се издават от органи по приходите, 

оправомощени от изпълнителния директор на 

Националната агенция за приходите. 

Обжалването на актовете не спира 

изпълнението им. 

(6) Всички органи на изпълнителната власт 

предоставят на Националната агенция за 

приходите информацията, необходима във 

връзка с предоставянето на средствата по ал. 

1.“ 
 

VI. ПРОМЕНИ В ЗДДС  

Обръщаме внимание, че има 

разлика в началния момент, от който 

измененията, въведени със Закона за 

изменение и допълнение на Закона за данък 

върху добавената стойност (ЗИД  ЗДДС), 

обнародвани в ДВ. бр. 104 от 08.12.2020 

г., влизат в сила: 

  

от 01.12.2020 г. – разпоредбите относно 

намалена ставка за храната за вкъщи, 

criteria and by order, determined by the Council 

of Ministers upon proposal of the Minister of 

Economy. 

(3) The funds under para. 1 shall be transferred 

to the payment account of the respective 

enterprise by the National Revenue Agency. 

4) The National Revenue Agency shall apply on 

the basis of a decision of the Management 

Board for activities for making payments to 

micro, small and medium enterprises under 

para. 1 - 3 with European funds on the basis of 

a contract concluded with a managing authority 

of an operational program according to the 

terms of the respective contract. 

 

(5) Illegally received funds, unduly paid and 

overpaid amounts shall be reimbursed together 

with the interests under the Interest on Taxes, 

Fees and Other Similar State Receivables Act 

from the date of receipt of the funds until the 

date of their reimbursement. Recovery 

receivables are public government receivables. 

The acts under Art. 166 of the Tax-Insurance 

Procedure Code shall be issued by revenue 

bodies, authorized by the executive director of 

the National Revenue Agency. The appeal of the 

acts does not suspend their implementation. 

 

 

(6) All bodies of the executive power shall 

provide to the National Revenue Agency the 

information necessary in connection with the 

provision of the funds under para. 1. " 

 

 

VI. AMENDMENTS IN VALUE ADDED TAX ACT   

We draw your attention to the fact that 

there is a difference at the initial moment, of 

which the amendments introduced by the Law 

on Amendments to the Law on Value Added Tax 

(VAT Act), promulgated in the State Gazette. no. 

104 of 08.12.2020, shall enter into force:  

 

 

from 01.12.2020 - the provisions on a 

reduced rate for home delivery of food,  

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A9C40DF709312E1029E1F9F12C36FFFA?idMat=154257
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A9C40DF709312E1029E1F9F12C36FFFA?idMat=154257
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A9C40DF709312E1029E1F9F12C36FFFA?idMat=154257
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от 12.12.2020 г. – разпоредбите 

относно СУПТО, ускорено възстановяване 

при ползване на СУПТО и административно-

наказателни разпоредби, 

от 01.04.2021 г. – влизат в сила промените 

в режим в Съюза и режим извън Съюза, 

от 01.07.2021 г. – относно нови доставки и 

режими. 

  

1. Основните изменения в ЗДДС са свързани 

с  облагането на дистанционните 

продажби (на стоки) и доставките на услуги 

за данъчно незадължени лица. 

  

1.1. Вътреобщностни дистанционни 

продажби на стоки на територията на ЕС 

- стоките (произведени на територията на ЕС 

или вече допуснати за свободно обращение) 

се изпращат или транспортират от 

територията на държава членка, различна от 

тази, в която завършва изпращането или 

транспортирането на стоките от доставчика 

за данъчно незадължено лице. 

  

  

1.2. Дистанционни продажби на стоки, 

внасяни от трети страни или територии – 

стоките се изпращат или транспортират от 

трети страни или територии от доставчика за 

данъчно незадължено лице. Специални 

правила се предвиждат за дистанционни 

продажби на стоки на територията на 

Европейския съюз, внасяни от трети страни, 

или територии под формата на пратки със 

собствена стойност, ненадвишаваща 

левовата равностойност на 150 евро. 

  

1.3. Вътрешни дистанционни продажби – 

стоките (произведени на територията на ЕС 

или вече допуснати за свободно 

обращение) се изпращат или транспортират 

от доставчика на територията на една 

държава членка, като транспорта започва и 

завършва на територията на същата държава 

членка. 

  

from 12.12.2020 - the provisions on 

software for sales management in retail outlets 

(SSMRO), accelerated recovery when using 

SSMRO and administrative-penal provisions,  

from 01.04.2021 - the changes in the 

regime in the Union and the regime outside the 

Union enter into force,  

from 01.07.2021 - regarding new 

deliveries and regimes. 

1. The main amendments to the VAT Act are 

related to the taxation of distance sales (of 

goods) and supplies of services to non-taxable 

persons. 

  

1.1. Intra-Community distance sales of goods 

within the EU - goods (produced in the EU or 

already released for free circulation) are 

dispatched or transported from the territory of 

a Member State other than that in which the 

dispatch or transport of the goods ends by the 

supplier for tax purposes indebted person. 

 

 

 

 

1.2. Distance sales of goods imported from 

third countries or territories - the goods are sent 

or transported from third countries or territories 

by the supplier to a non-taxable person. Special 

rules are provided for distance sales of goods 

on the territory of the European Union, imported 

from third countries, or territories in the form of 

consignments with an own value not exceeding 

the BGN equivalent of 150 euros. 

 

 

 

1.3. Domestic distance selling - goods 

(manufactured in the EU or already released for 

free circulation) are dispatched or transported 

by the supplier in the territory of one Member 

State, with transport starting and ending in the 

territory of the same Member State. 
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1.4. Доставки, които се улесняват от 

електронен интерфейс - използването на 

електронния интерфейс (устройство или 

програма, която позволява комуникация 

между две независими системи или система 

и краен получател и може да включва 

уебсайт, портал, платформа, интерфейс за 

приложни програми и други подобни 

средства) позволява на получател и на 

доставчик, предлагащ стоки за продажба, да 

осъществят контакт, който води до доставка 

на стоки чрез този електронен интерфейс. 

Лицето, което управлява този интерфейс е 

различно от доставчика и получателя. 

  

Законодателят предвижда специални 

правила и различни хипотези при този вид 

доставки, както и възможност лицето, което 

управлява интерфейса да е и получател  и 

доставчик на тази стока, като за тази доставка 

се прилага нулева ставка по чл. 35а от ЗДДС. 

  

1.5. Предвиден е специален ред за внос на 

стоки за дистанционни продажби на стоки, 

внасяни от трети страни или 

територии. Вносителят декларира в 

подадената митническа декларация за внос, 

че ще прилага специалния режим за 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от 

трети страни или територии, като посочва 

индивидуалния си идентификационен номер 

по този режим и митническите органи 

разрешават вдигането на стоките, без 

данъкът да е ефективно внесен в бюджета 

към този момент при изпълнението на 

определени условия, едно от които е 

собствената стойност на стоките, внасяни от 

трети страни или територии, не надвишава 

левовата равностойност на 150 евро, като 

тези стоки са предназначени за данъчно 

незадължени лица. 

  

Този специален режим за деклариране и 

отсрочено плащане на данъка при внос ще се 

прилага от данъчно задължено лице, което 

 

1.4. Deliveries that are facilitated by an 

electronic interface - the use of the electronic 

interface (a device or program that allows 

communication between two independent 

systems or a system and a final recipient and 

may include a website, portal, platform, 

application interface and other similar means) 

allows the consignee and the supplier offering 

goods for sale to make contact, which leads to 

the delivery of goods through this electronic 

interface. The person who manages this 

interface is different from the provider and the 

recipient. 

 

 

The legislator envisages special rules and 

different hypotheses for this type of supplies, 

as well as the possibility for the person who 

manages the interface to be both a recipient 

and a supplier of this product, and a zero rate 

under Art. 35a of the VAT Act. 

 

1.5. There is a special procedure for importing 

goods for distance selling of goods imported 

from third countries or territories. The importer 

declares in the submitted customs declaration 

for import that he will apply the special regime 

for distance selling of goods imported from 

third countries or territories, indicating his 

individual identification number under this 

procedure and the customs authorities 

authorize the release of the goods, , without the 

tax being effectively paid into the budget at that 

time under certain conditions, one of which is 

the intrinsic value of goods imported from third 

countries or territories, does not exceed the 

BGN equivalent of 150 euros, and these goods 

are intended for non-taxable faces. 

 

 

 

 

This special regime for declaration and 

deferred payment of import tax will be applied 

https://www.tita.bg/page/20#zdds_chl_35a
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към датата на вноса отговаря на определени 

условия. 

  

При специалния режим за деклариране и 

отсрочено плащане на данъка при 

внос митническите органи 

разрешават вдигането на стоките, без 

данъкът да е ефективно внесен в бюджета 

към този момент. 

  

Периодът за отчитане на данъка 

е едномесечен. 

Лицето подава месечна декларация по 

специалния режим за деклариране и 

отсрочено плащане на данъка при внос пред 

Агенция "Митници" по образец, определен в 

правилника за прилагане на закона. В тази 

месечна декларация се посочва общата сума 

на ДДС, събран през съответния период за 

отчитане и се подава пред Агенция "Митници" 

по електронен път по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс до 16-о 

число включително на месеца, следващ 

месеца, за който се отнася. Получателят - 

данъчно незадълженото лице, за което е 

предназначена пратката, е длъжен да заплати 

данъка по митническата декларация за внос 

на лицето при приемане на пратката. Лицето 

събира данъка от всички получатели, приели 

пратките през съответния период и е длъжно 

да внесе по реда на чл. 90 събрания от 

получателите - данъчно незадължени лица, 

данък за съответния период в срок не по-

късно от 16-о число на месеца, следващ 

месеца на вноса. 

  

Когато стоките под формата на пратки са със 

собствена стойност, надвишаваща левовата 

равностойност на 150 евро, или са акцизни 

стоки, се прилагат общите правила за внос на 

закона. 

 

Законодателят предвижда специални 

правила относно мястото на изпълнение на 

новите дистанционни продажби.     Въвежда 

се праг за определяне мястото на 

by a taxable person who meets certain 

conditions at the date of import.  

 

 

Under the special regime for declaration and 

deferred payment of import tax, the customs 

authorities allow the removal of goods without 

the tax being effectively paid into the budget at 

that time. 

 

 

The tax reporting period is one month.  

 

The person shall submit a monthly declaration 

under the special regime for declaration and 

deferred payment of the import tax to the 

Customs Agency according to a model, 

determined in the regulations for application of 

the law. This monthly declaration shall indicate 

the total amount of VAT collected during the 

respective reporting period and shall be 

submitted to the Customs Agency electronically 

in accordance with the Tax and Social 

Insurance Procedure Code by the 16th day of 

the month following the month for which refers. 

The consignee - the non-taxable person for 

whom the consignment is intended, is obliged 

to pay the tax on the customs declaration for 

import of the person upon acceptance of the 

consignment. The person collects the tax from 

all recipients who have accepted the shipments 

during the respective period and is obliged to 

pay by the order of art. 90 meetings of the 

recipients - non-taxable persons, tax for the 

respective period no later than the 16th of the 

month following the month of import. 

 

When the goods in the form of consignments 

have an own value exceeding the BGN 

equivalent of EUR 150 or are excise goods, the 

general rules for import of the law shall apply. 

 

 

The legislator provides for special rules on the 

place of execution of new distance sales. A 

threshold shall be introduced for determining 

https://www.tita.bg/page/20#zdds_chl_90
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изпълнение при доставки на вътреобщностни 

дистанционни продажби на стоки и доставки 

на далекосъобщителни услуги, на услуги за 

радио- и телевизионно излъчване и на услуги, 

извършвани по електронен път. 

  

До сега съществуващият праг от 10 000 

евро за доставки на далекосъобщителни 

услуги, на услуги за радио - и телевизионно 

излъчване и на услуги, извършвани по 

електронен път вече е приложим в следната 

хипотеза: доставчикът е установен само в 

една държава членка, извършват се 

далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и 

телевизионно излъчване и услуги, 

извършвани по електронен път или 

вътреобщностни дистанционни продажби и 

общата стойност на изброените доставки не 

надвишава през текущата календарна година 

и не е надвишавала през предходната 

календарна година 10 000 евро или 

равностойността им в националната валута 

на държавата членка, в която е установен 

доставчикът. 

  

До достигането на този праг, доставките (на 

посочените стоки и услуги) са с място на 

изпълнение в държавата членка на 

доставчика. След надхвърлянето на прага – 

доставките са с място на изпълнение в 

държавата на потребление. 

  

Специални режими за отчитане на 

доставките: 

  

Режим извън Съюза и Режим в Съюза, които 

се прилагат до сега само за доставки на 

далекосъобщителни услуги, услуги по 

разпространение на радио и телевизия или 

услуги, извършвани по електронен път, 

извършени от данъчно задължени лица, 

установени в ЕС или неустановени в ЕС за 

данъчно незадължени лица се разширяват от 

01.07.2021 г. до всички други услуги, 

предоставяни на данъчно незадължени лица, 

установени в ЕС (например – транспортни 

the place of performance for supplies of intra-

Community distance sales of goods and 

supplies of telecommunications services, radio 

and television broadcasting services and 

services provided electronically. 

 

 

The current threshold of EUR 10,000 for the 

supply of telecommunications services, radio 

and television broadcasting services and 

electronically supplied services is already 

applicable in the following case: the provider is 

established in only one Member State, 

telecommunications services are provided , 

radio and television broadcasting services and 

services provided by electronic or intra-

Community distance selling and the total value 

of the listed supplies does not exceed in the 

current calendar year and did not exceed in the 

previous calendar year EUR 10,000 or their 

equivalent in the national currency of the 

country Member State in which the supplier is 

established. 

 

 

 

Until this threshold is reached, supplies (of the 

specified goods and services) have a place of 

performance in the supplier's Member State. 

After exceeding the threshold - deliveries have 

a place of performance in the country of 

consumption.  

 

Special delivery accounting regimes: 

 

 

Regime outside the Union and Regime in the 

Union, which have hitherto applied only to the 

supply of telecommunications services, radio 

and television broadcasting services or 

electronically supplied services by taxable 

persons established in the EU or not 

established in the EU for tax purposes non-

taxable persons are extended from 

01.07.2021 to all other services provided to 

non-taxable persons established in the EU (for 
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услуги, отдаване под наем на превозни 

средства и др.). 

  

Въвежда се и нов режим - режим за 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от 

трети страни или територии. 

  

В режима в Съюза, освен доставките на 

услуги ще се включат вътреобщностни 

дистанционни продажби на стоки и вътрешни 

дистанционни продажби на стоки. 

  

С разширяването на обхвата на доставките, 

лицата ще декларират и плащат ДДС само в 

една държава членка, независимо от това 

къде е дължим данъкът и по този начин отпада 

задължението за проследяване на оборота за 

дистанционни продажби и регистрацията в 

друга държава членка в тази връзка. 

  

Разширява се обхватът на лицата, които 

могат да прилагат режима в Съюза, като 

освен данъчно задължени лица, установени в 

ЕС, режима ще могат да прилагат и лица, 

които управляват електронен интерфейс, 

чрез който се улеснява извършването на 

вътреобщностни дистанционни продажби на 

стоки или някои вътрешни дистанционни 

продажби на стоки, както и лица, установени 

извън ЕС. 

  

Променя се срокът за подаване на справка-

декларацията по тези режими - до края на 

месеца, следващ данъчния период, за който 

се отнася декларацията (календарното 

тримесечие). Предвидено е корекцията на 

подадена справка-декларация за данъчни 

периоди да се извършва в следваща справка-

декларация. 

  

За данъчно задължените лица, регистрирани 

за прилагане на режим извън Съюза и режим 

в Съюза, е предвидена възможност да 

продължат регистрацията си по режимите, 

като за целта следва да подадат заявление по 

електронен път за актуализация на данните в 

example - transport services, rental of vehicles, 

etc.). 

 

 

A new regime is also introduced - a regime for 

distance sales of goods imported from third 

countries or territories.  

 

In addition to the supply of services, the Union 

regime will include intra-Community distance 

sales of goods and domestic distance sales of 

goods.  

 

With the extension of the scope of supplies, 

individuals will declare and pay VAT in only one 

Member State, regardless of where the tax is 

due, thus eliminating the obligation to track 

turnover for distance selling and registration in 

another Member State in this regard. 

 

 

The scope of the persons who can apply the 

regime in the Union is expanded, and in 

addition to taxable persons established in the 

EU, the regime will also be able to apply 

persons who manage an electronic interface, 

which facilitates intra-Community distance 

sales of goods or certain domestic distance 

selling of goods, as well as persons established 

outside the EU. 

  

 

The deadline for submitting the reference-

declaration under these regimes is changed - 

until the end of the month following the tax 

period to which the declaration refers (the 

calendar quarter). It is envisaged that the 

correction of a submitted reference-declaration 

for tax periods will be made in the next 

reference-declaration. 

 

Taxable persons registered for the application 

of a regime outside the Union and a regime in 

the Union have the opportunity to continue their 

registration under the regimes, for which 

purpose they should submit an application 
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първоначално подаденото заявление за 

регистрация считано от 01.04.2021 г. до 

30.06.2021 г. 

  

Нов режим: Режим за дистанционни 

продажби на стоки, внасяни от трети страни 

или територии, може да се прилага за стоки 

под формата на пратки със собствена 

стойност, ненадвишаваща левовата 

равностойност на 150 евро, с изключение на 

акцизни стоки, когато вносът им се 

осъществява в която и да е държава членка и 

независимо за коя държава членка са 

предназначени. Законодателят е предвидил 

определени условия, за да може да се 

прилага този режим. 

  

Данъчният период за регистрираните по този 

режим е едномесечен. Справка-

декларацията за прилагане на режим за 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от 

трети страни или територии, се подава от 

лице, регистрирано на основание чл. 157а, 

по образец за всеки данъчен период в срок 

до края на месеца, следващ данъчния 

период, за който се отнася декларацията, 

независимо дали през периода са 

извършвани доставки. 

  

Облагане на доставки при прилагане на 

специалните режими: 

  

Мястото на изпълнение на доставки, за които 

се прилагат специалните режими е в 

държавата членка по потребление. 

Данъчната основа, датата на възникване на 

данъчното събитие и изискуемостта на данъка 

при доставки на услуги и вътреобщностни 

дистанционни доставки на стоки се определят 

по законодателството на държавата членка по 

идентификация. Данъчното събитие и 

изискуемостта на данъка при дистанционни 

продажби на стоки, внасяни от трети страни 

или територии, възникват към момента на 

доставката, като стоките се считат за 

electronically for updating the data in the 

initially submitted application for registration 

from 01.04 .2021 to 30.06.2021 

 

 

New regime: A regime for distance selling of 

goods imported from third countries or 

territories may be applied to goods in the form 

of consignments with an intrinsic value not 

exceeding the BGN equivalent of EUR 150, 

except for excise goods when they are imported 

into any Member State and regardless of which 

Member State they are intended for. The 

legislator has provided for certain conditions in 

order to be able to apply this regime. 

 

 

 

The tax period for those registered under this 

regime is one month. The reference-declaration 

for application of the regime for distance sales 

of goods, imported from third countries or 

territories, shall be submitted by a person, 

registered on the grounds of art. 157a, 

according to a sample for each tax period until 

the end of the month following the tax period to 

which the declaration refers, regardless of 

whether deliveries have been made during the 

period.  

 

Taxation of supplies in application of special 

regimes: 

 

The place of supply of supplies to which the 

special arrangements apply shall be in the 

Member State of consumption. The taxable 

amount, the date of occurrence of the 

chargeable event and the chargeability of the 

tax in respect of supplies of services and intra-

Community distance supplies of goods shall be 

determined by the legislation of the Member 

State of identification. The tax event and the 

chargeability of the tax on distance sales of 

goods imported from third countries or 

territories occur at the time of delivery, and the 
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доставени в момента, в който е било прието 

плащането. 

  

Данъчната ставка на доставките при тези 

режими е приложимата ставка в държавата 

членка по потребление. За документирането 

на доставките на услуги и на стоки при тези 

режими се прилага законодателството на 

държавата членка по идентификация. 

  

Лицата, прилагащи режими извън Съюза, 

режим в Съюза и режим за дистанционни 

продажби на стоки, внасяни от трети страни 

или територии, следва да водят и съхраняват 

регистри във връзка с извършените доставки. 

  

2. С промяната в чл. 47 от 

ЗДДС се прецизира освобождаването от 

облагане с данък върху добавената стойност 

на застрахователни и презастрахователни 

услуги, като освобождаването ще е в 

зависимост от вида на доставката, а не от 

формалните изискванията на Кодекса на 

застраховането. 

  

3. Други промени: 

  

3.1. Намалената ставка на данъка по чл. 66, 

ал. 2, т. 3 от ЗДДС ще се прилага и за доставка 

на храна за вкъщи. В тази връзка има 

промяна в определението в § 1, т. 61 от 

допълнителните разпоредби, като се отменя т. 

62. Тези промени са в сила от 01.12.2020 г. 

до 31.12.2021 г. 

  

3.2. Предвидено е ускорено възстановяване 

на ДДС за лица, ползващи СУПТО, включен в 

списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС (в сила 

от 12.12.2020 г.) 

  

3.3. Налице са промени в чл. 118 на ЗДДС, 

свързани с изискванията към софтуерите за 

управление на продажбите в търговски 

обекти (СУПТО). Отпада задължителното 

въвеждане на СУПТО, като лицата, които по 

избор са въвели такъв, отговарящ на 

goods are considered delivered at the time the 

payment was accepted. 

 

 

The tax rate on supplies under these 

arrangements is the rate applicable in the 

Member State of consumption. The 

documentation of the Member State of 

identification shall apply to the documentation 

of supplies of services and goods under these 

arrangements. 

Persons applying arrangements outside the 

Union, the Union regime and the distance 

selling regime for goods imported from third 

countries or territories should keep and keep 

records in relation to the supplies made. 

 

2. With the amendment in art. 47 of the VAT Act 

is specified the exemption from value added tax 

for insurance and reinsurance services, as the 

exemption will depend on the type of supply 

and not on the formal requirements of the 

Insurance Code.  

 

 

 

3. Other changes: 

 

3.1. The reduced tax rate under Art. 66, para. 

2, item 3 of the VAT Act will also apply to home 

delivery of food. In this regard, there is an 

amendment in the definition in § 1, item 61 of 

the additional provisions, repealing item 62. 

These changes are in force from 01.12.2020 to 

31.12.2021.  

 

3.2. Accelerated VAT refund is envisaged for 

persons using SSMRO, included in the list 

under Art. 118, para. 16 of the VAT Act (in force 

since 12.12.2020) 

 

3.3. There are changes in Art. 118 of the VAT 

Act, related to the requirements for the 

software for sales management in retail outlets 

(SSMRO). The obligatory introduction of SSMRO 

is abolished, as the persons, who have 

https://www.tita.bg/page/20#zdds_chl_47
https://www.tita.bg/page/20#zdds_chl_66
https://www.tita.bg/page/20#zdds_chl_66
https://www.tita.bg/page/20#zdds_dr_1_t_61
https://www.tita.bg/page/20#zdds_dr_1_t_62
https://www.tita.bg/page/20#zdds_dr_1_t_62
https://www.tita.bg/page/20#zdds_chl_118
https://www.tita.bg/page/20#zdds_chl_118
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изискванията на чл. 118, ал. 16, ще се 

ползват от определени облекчения: 

  

- възможност за ускорено 

възстановяване на данъчен кредит, 

- неналагане на принудителна 

административна мярка „запечатване 

на търговски обект” при първо 

нарушение за неиздаден фискален 

бон. 

  

4. В преходните и заключителни 

разпоредби (ПЗР) са предвидени: 

  

- специални правила за регистрация и 

дерегистрация във връзка прехода 

към новите режими, както и 

- правила 

за регистрация/дерегистрация по 

ЗДДС на лица, установени в 

Обединено кралство Великобритания. 

 
 
*Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова 

и партньори“ има готовност да Ви консултира 

по възникнали въпроси, във връзка с 

разглежданите законодателни промени. 

 

optionally introduced one, meeting the 

requirements of art. 118, para. 16, will benefit 

from certain benefits: 

  

- the possibility of accelerated tax credit 

recovery, 

- non-imposition of a coercive administrative 

measure “sealing of a commercial site” in case 

of a first violation for an unissued fiscal receipt. 

 

 

 

4. The transitional and final provisions (TFP) 

provide: 

  

- special rules for registration and 

deregistration in connection with the transition 

to the new regimes, and 

- VAT registration / deregistration rules for 

persons established in the United Kingdom. 

 

 

 

 

* The team of Tsvetkova & Partners Law Firm 

is ready to advise you on any issues related to 

the legislative changes under consideration. 

 

 

 


