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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

çà äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò


Част първа
Общи разпоредби
Глава първа
Общи положения
Цел на закона 
Чл. 1. (1) Този закон урежда данъчното облагане с данък върху добавената стойност. 
Предмет на облагане 
Чл. 2. (1) С данък върху добавената стойност се облагат:
1. всяка доставка на стока или на услуга с място на територията на страната и извършена срещу възнаграждение от данъчно задължено лице в рамките на икономическата му дейност;
2. вносът на стоки с място на територията на страната.
(2) Изключенията от ал. 1 са предвидени в този закон.
Предмет на облагане при доставки в Общността
Чл. 3. (1) С данък върху добавената стойност се облага още всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице, ако доставчикът е данъчно задължено лице, действащо като такова, което е регистрирано за целите на данък върху добавената стойност в страната, в която е установено, с изключение на доставки:
1. на стоки, които се монтират или инсталират от доставчика или за негова сметка;
2. представляващи дистанционни продажби.
(2) С данък върху добавената стойност се облага още всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на територията на страната на нови превозни средства, ако получател е нерегистрирано по този закон лице, включително всяко данъчно незадължено лице.
(3) С данък върху добавената стойност се облага още всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на територията на страната на акцизни стоки, ако получателят е нерегистрирано по този закон лице и за което акцизът е изискуем на територията на страната съгласно Директива 92/12/ЕЕС.
(4) Изключенията от ал. 1 – 3 са предвидени в този закон.
Данъчно задължени лица
Чл. 4. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което, където и да е, извършва икономическа дейност без значение на целите и резултатите от нея. 
(2) Икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително дейност в областта на минното дело и селскостопанска дейност, упражняването на свободна професия. Икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана срещу възнаграждение редовно или по занятие, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. 
(3) Данъчно задължено лице е и всеки, който инцидентно извършва доставка на ново превозно средство, което се транспортира от територията на страната до територията на друга страна членка.
(4) Не са данъчно задължени лица физическите лица за осъществяваната от тях дейност:
1. по трудов договор или по правоотношения, приравнени на трудови;
2. по участие в управителни или контролни органи на юридически лица.
(5) Не са данъчно задължени лица държавната администрация, учрежденията и общините за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавната или на местната власт, включително в случаите, когато събират такси, вноски или възнаграждения за тези дейности или доставки. 
(6) Независимо от ал. 5 държавните органи са данъчно задължени лица за:
1. извършваните от тях доставки, за които разглеждането им като данъчно незадължени лица ще доведе до значително нарушаване на конкуренцията; това условие се установява с решение на Комисията за защита на конкуренцията;
2. следните дейности или доставки, освен ако се извършват в пренебрежимо малък размер:
а) далекосъобщителни услуги;
б) снабдяване с вода, газ, електроенергия или пара;
в) превоз на стоки;
г) пристанищни и летищни услуги;
д) превоз на пътници;
е) продажба на нови стоки, произведени за продажба;
ж) доставки на специализирани държавни органи за интервенция на пазара на земеделска продукция и извършени с цел регулиране на този пазар;
з) организиране или провеждане на търговски панаири и изложби;
и) складова дейност;
к) дейностите на организации за търговско осведомяване;
л) туристически услуги;
м) стопанисване на служебни магазини, столове и други подобни търговски обекти
н) радио- и телевизионна дейност с търговски характер.
Група от данъчно задължени лица
Чл. 5. (1) Група от две или повече юридически лица, установени на територията на страната, които са юридически самостоятелни, се разглеждат за целите на този закон като едно лице, ако е налице някое от следните условия:
1. едно от тях контролира всички останали;
2. едно лице (юридическо или физическо) контролира всички от тях;
3. две или повече лица (физически или юридически), които осъществяват дейност като съдружници, контролират всички от тях.
(2) Едно лице не може да участва в повече от една група.
(3) Групата се представлява пред данъчната администрация от представител, който е едно от лицата - участници в групата. 
(4) Всички доставки, извършени или получени от участниците в групата, се приемат за извършени или получени от представителя. Прехвърлянето на собственост или извършването на услуги между лицата в групата не е доставка по смисъла на този закон.
(5) Задълженията по този закон по деклариране на данъка се изпълняват от представителя, като участниците в групата са солидарно отговорни за заплащането на данъка. 
(6) Създаването, прекратяването, включването и изключването на участници в групата и  определянето на представител на групата става с акт, издаден от компетентния орган по приходите – по негова инициатива по всяко време или по искане в този смисъл, направено съвместно от всички участници в групата. 
(7) В акта по ал. 6 се посочва датата, от която лицата или лицето започват или престават да бъдат разглеждани като едно лице.
(8) Актът по ал. 6 се връчва на представителя и на лицето или лицата, за които се отнасят.
(9) Когато едно или повече лица - участници в групата, са прилагали общите разпоредби за облагане по този закон, вместо разпоредбите за облагане по реда на този член данъчните задължения на групата, съответно на представителя, се определят, като се отчитат изпълнените задължения и упражнените права от всеки от участниците.
Доставка на стока 
Чл. 6. (1) Доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на собственост върху стока. 
(2) Стока по смисъла на този закон е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическата енергия, газът, водата, топлинната или хладилната енергия. Не са стока по смисъла на този закон парите в обращение като законно платежно средство, включително чуждестранната валута, използвана като законно платежно средство. 
(3) За доставка на стока за целите на този закон се счита и:
1. прехвърлянето на собственост върху стока съгласно заповед, издадена от орган на държавната власт или от негово име, или съгласно законова разпоредба срещу парично обезщетение;
2. фактическо предоставяне на стоки в изпълнение на договор за наем или продажба на изплащане, при които е предвидено собствеността да бъде прехвърлена най-късно след заплащане на последната вноска; 
3. фактическото предоставяне на стоки при условията на договор, при който се плаща комисиона за покупката или продажбата. 
(4) Ако стока е част от имуществото, използвано за икономическата дейност на лицето, и при нейното придобиване то е приспаднало изцяло или частично данък, за доставка на стока, извършена срещу възнаграждение за целите на този закон, ще се счита и:
1. отделянето или предоставянето на стоката за цели, различни от икономическа дейност на лицето, включително за лична употреба на лицето, на неговите работници и служители или на трети лица; 
2. безвъзмездното прехвърляне на собствеността върху стоката на трети лица, освен при безвъзмездно предоставяне на стока с незначителна стойност с рекламна цел или предоставяне на мостри с цел изследване.
(5) За доставка на стока се смята и задържането на стоки от данъчно задълженото лице или от неговите правоприемници, след като лицето преустанови облагаемата си стопанска дейност, когато дължимият за стоките данък върху добавената стойност е бил с право на данъчен кредит. Тази алинея не се прилага по отношение на стоките, с които правоприемникът на лицето продължи да осъществява облагаема икономическа дейност.
Доставка със стока, която се превозва извън територията на страната, но в Общността
Чл. 7. (1) За възмездна доставка на стока ще се счита и транспортирането от данъчно задължено лице на стоки от неговата дейност извън територията на страната, но в рамките на Общността, извършено от него или от негово име, за целите на неговата дейност.
(2) Алинея 1 няма да се прилага, ако транспортирането на стоките е за целите на една от следните доставки:
1. доставка на такива стоки от данъчно задълженото лице на територията на страната членка, в която пристига пратката или транспортът:
а) доставки, придружени с монтиране или инсталиране от доставчика или за негова сметка;
б) доставки, представляващи дистанционни продажби;
2. доставка на стоки на борда на кораби, самолети и влакове по време на частта от транспорта на пътници, извършена в Общността;
3. доставка на стоки при условията на чл. 23-26;
4. предоставяне на услуга за данъчно задължено лице, включваща извършване на работа по такива стоки, физически осъществена в страната членка, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките, при условие че стоките след преработката им се препращат на това данъчно задължено лице в страната членка, от която първоначално са били изпратени или транспортирани;
5. временно използване на такива стоки на територията на страната членка, в която пристига пратката или транспортът на стоките, с цел  предоставяне на услуга от данъчно задълженото лице с установено обект на територията на страната членка, от която стоките са изпратени или транспортирани;
6. временно използване на такива стоки за срок не по-дълъг от
24 месеца на територията на друга страна членка, в която вносът на същите стоки от трета страна с цел временно използване би попадал под разпоредбите за временен внос с пълно освобождаване от вносни мита.
(3) Ако условията по ал. 2 отпаднат, ще се приеме, че е извършена възмездна доставка със стоката в момента, в който условията за прилагането на изключението вече не са налице. 
Доставка на услуга 
Чл. 8. (1) Доставка на услуга е всяка сделка, която не може да се определи като доставка на стока.
(2) За доставка на услуга, извършена срещу възнаграждение, се счита и:
1. използването на стока, която е част от имуществото, използвано за икономическата дейност на лицето и при нейното придобиване то е приспаднало изцяло или частично данък за цели, различни от икономическата дейност на лицето, включително за лична употреба на лицето, на неговите работници и служители или на трети лица;
2. безвъзмездното извършване на услуги за цели, различни от икономическата дейност на лицето, включително за лична употреба на лицето, на неговите работници и служители или на трети лица, освен при безвъзмездно извършване на услуги с незначителна стойност с рекламна цел.
Прехвърляне на активи в резултат на преобразуване
Чл. 9. (1) Не е налице доставка на стока или услуга при прехвърлянето на собственост върху стоки или извършването на услуги в резултат на:
1. преобразуване на търговски дружества по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
2. прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон;
3. извършване на непарична вноска в търговско дружество.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, което получава стоките и услугите, става правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.
(3) Алинея 2 се прилага и в случаите, когато стоките и услугите са придобити по наследство или по завет от данъчно задължено по този закон лице.

Вътреобщностно придобиване 
Чл. 10. (1) Вътреобщностно придобиване e придобиването на правото на собственост върху стока, която се транспортира до територията на страната от територията на друга страна членка.
(2) За възмездно вътреобщностно придобиване се смята и използването на стоки от данъчно задължено лице за целите на неговата икономическа дейност, на транспортирани стоки от или от името на това данъчно задължено лице от друга страна членка, на чиято територия стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити по ал. 1 или внесени от данъчно задълженото лице в рамките на неговата дейност в тази друга страна членка.
Доставчик и получател
Чл. 11. (1) Доставчик по смисъла на този закон е лицето, което прехвърля собствеността върху стока или извършва услуга.
(2) Получател по смисъла на този закон е лицето, което приема фактически или придобива собствеността върху стоката, или получава услугата.
Внос
Чл. 12. Внос на стоки по смисъла на този закон е въвеждането на стоки на територията на Общността от трети страни.


Част втора
Облагане на доставките 
Глава втора
Място на доставките
Място на доставка със стока
Чл. 13. (1) Мястото на доставка със стока, която не се превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността.
(2) Мястото на доставка със стока, която се превозва от изпълнителя, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който започва превозът й към получателя. 
(3) В случаите по ал. 2 при доставки със стока, при които началният пункт на превоза е на територията на трета страна, за мястото на доставката, по която доставчик е вносителят, и за мястото на всички последващи доставки се приема страната на вноса. 
(4) В случаите, когато стоката се монтира или инсталира от или от името на доставчика, място на доставката е мястото на монтаж или инсталиране на стоката. 
Място на доставки със стоки, доставяни на борда на кораби, самолети и влакове
Чл. 14. (1) Мястото на доставки със стока, доставяна на борда на кораби, самолети или влакове по време на частта от транспорта на пътници, извършена в Общността, е в точката на отпътуване на пътниците.
(2) За прилагането на ал. 1:
1. “част от транспорта на пътници, извършена в Общността“ означава частта от транспорта, извършена без спиране на трета територия между точката на отпътуване и точката на пристигане на транспорта на пътници;
2. „точката на отпътуване на пътниците“ означава първата предвидена в рамките на Общността точка на приемане на пътници на борда след, ако случаят е такъв, частта от пътя извън Общността;
3. „точката на пристигане на пътниците“ означава последната предвидена в рамките на Общността точка на слизане на пътници, които са се качили в Общността преди, ако случаят е такъв, частта от пътя извън Общността.
(2) При пътуване с отиване и връщане обратният път се смята за отделен транспорт.

Място на доставки на газ и електрическа енергия
Чл. 15. (1) При доставки на газ чрез газоразпределителна система или на електрическа енергия мястото на доставката е:
1. когато получател е данъчно задължен дилър – мястото, където  данъчно задълженият дилър е установил своята стопанска дейност или има дълготрайно установено fixed establishment предприятие, за което се доставят стоките, или при липса на такова място на стопанска дейност или дълготрайно установено предприятие мястото, където е постоянният му адрес или обичайно пребиваване; 
2. извън случаите по т. 1 – мястото, където стоките ефективно се потребяват; когато всички или част от стоките не се потребяват ефективно от получателя, тези неизползвани стоки се считат потребени там, където той е установил своята стопанска дейност или има дълготрайно установено предприятие, за което се доставят стоките; при липса на такова място се счита, че той е потребил стоките на мястото, където е постоянният му адрес или обичайното пребиваване.
(2) “Данъчно задължен дилър” за целите на ал. 1 означава данъчно задължено лице, чиято основна дейност по отношение на покупките на газ и електричество е тяхната препродажба и чието лично потребление на тези стоки е незначително.

Място на доставка в случаите на дистанционни продажби
Чл. 16. (1) Независимо от чл. 13, доставките на стоки, които са превозени от или от името на изпълнителя от страна членка, различна от тази, в която превозът приключва, е местонахождението на стоките, когато превозът им до получателя приключва, ако са налице следните условия:
1. получател по доставката е:
а) данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, чиито вътреобщностни придобивания не са обект на облагане с данък върху добавената стойност;
б) данъчно незадължено лице;
2. стоките не са нови превозни средства, нито се монтират или инсталират от или за сметка на изпълнителя.
(2) В случаите по ал. 1, когато стоките, които се доставят, се превозват от трета територия или от трета страна и се внасят от доставчика в страна членка, различна от тази, в която превозът до получателя приключва, ще се приеме, че те са транспортирани или превозени от страната членка на вноса. 
(3) Алинея 1 не се прилага за доставки на стоки до страна членка, в която превозът приключва, ако са налице следните условия:
1. стоките не са акцизни стоки;
2. общата стойност на тези продажби (без данъка върху добавената стойност) в съответната страна членка не превишава нито в една календарна година 70 000 лв.; 
3. общата стойност на тези продажби (без данъка върху добавената стойност), с изключение на акцизните стоки, в съответната страна членка през предходна календарна година не превишава 70 000 лв.
(4) Независимо от ал. 3, по отношение на доставки на стоки, които се превозват от място на територията на страната, доставчикът може да избере мястото на тези доставки да бъде определено съгласно ал. 1. Това право се упражнява с писмена декларация до компетентния орган по приходите преди осъществяване на доставките и е валидно за период най-малко две календарни години от датата на подаване на декларацията.
(5) Алинея 1 не се прилага по отношение на стоки, за които са валидни специални разпоредби за облагане с данък върху добавената стойност, като:
1. стоки втора употреба;
2. произведения на изкуството, предмети за колекции или антики;
3. употребявани превозни средства.
Място на доставка на услуга
Чл. 17. (1) Място на доставка на услуга е мястото, където изпълнителят е установил своята икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва изпълнението, а в случаите, когато не е налице такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
(2) Независимо от ал. 1 мястото на доставка на услуга е, както следва:
1. мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително:
а) услугите на експерти или посредници, свързани с недвижим имот;
б) услугите по подготовка и координиране на строителните работи, свързани с недвижим имот, като: архитектурни, инженерни, надзорни и др.;
2. мястото, където се извършва транспортна услуга, като се има предвид реализираният пробег;
3. мястото, където фактически се извършва услугата, при следните услуги:
а) услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни или подобни мероприятия, включително дейността по организирането им;
б) спомагателни транспортни услуги, като например товарно-разтоварни дейности, обработка на стоки и други подобни;
в) оценка или работа по движима вещ.
(3) Независимо от ал. 1, място на доставки със следните услуги, когато те се извършват за получатели, установени извън Общността, или за данъчно задължени лица, установени в Общността, но не в една и съща страна с доставчика, е мястото, където получателят е установил своята икономическа дейност или има постоянен обект, на който се предоставя услугата, или когато няма такова място — мястото на неговия постоянен адрес или обичайно пребиваване:
1. учредяване, прехвърляне на собственост или предоставяне на лицензия, патент, авторско право, търговска марка, ноу-хау или други подобни права на индустриалната или интелектуалната собственост;
2. рекламни услуги;
3. извършване на услуги от консултанти, инженери, счетоводители, юристи и други подобни услуги; тази разпоредба се прилага и когато доставчикът не е физическо лице;
4. обработка на данни или предоставяне на информация;
5. поемане на задължение за въздържане или неупражняване на действия или права, посочени в тази алинея;
6. финансови, застрахователни и презастрахователни услуги; 
7. осигуряване на персонал;
8. отдаване под наем на движими вещи с изключение на всички форми на превозни средства;
9. далекосъобщителни услуги;
10. услуги по разпространение на радио и телевизия; 
11. услуги, извършвани по електронен път; 
12. посреднически услуги, извършени от лице, действащо от името и за сметка на друго лице по повод на услугите, изброени в тази алинея.
(4) Мястото на доставката е на територията на страната при далекосъобщителни услуги и услуги по разпространение на радио и телевизия, когато са налице следните условия:
1. получател по тези доставки е данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребивава на територията на страната;
2. доставчик е данъчно задължено лице, което е установило икономическата си дейност или има постоянен обект, от който доставя услугите извън Общността, или когато няма такова място - чийто постоянен адрес или обичайно местопребиваване е извън Общността. 
(5) Независимо от ал. 1, мястото на доставките на електронно доставяни услуги е мястото на установяване на получателя, неговият постоянен адрес или обичайното му местопребиваване, когато са налице едновременно следните условия:
1. получател по тези доставки е данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребивава в страна членка;
2. доставчик е данъчно задължено лице, което е установило икономическата си дейност или има постоянен обект, от който доставя услугите извън Общността, или когато няма такова място - чийто постоянен адрес или обичайно местопребиваване е извън Общността.
Място на доставки, свързани с вътреобщностен транспорт
Чл. 18. (1) Независимо от чл. 17, мястото на доставки на услуги по транспорт в рамките на общността е мястото на отправяне. Ако получателят по доставката е лице, регистрирано за целите на ДДС в страна членка, която не е тази на отправянето на транспорта, мястото на доставката се счита за намиращо се на територията на страната членка, издала на клиента идентификационния му номер по ДДС, под който му е оказана услугата.
(2) Независимо от чл. 17, мястото на доставки на услуги, съпътстващи транспортирането  на стоки в рамките на Общността, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в страна членка, която не е тази, на чиято територия услугите са оказани физически, се счита за намиращо се на територията на страната членка, която е издала на клиента идентификационния  номер по ДДС, под който са му оказани услугите.
(3) Независимо от чл. 17, място на доставки на услугите, оказвани от посредници, действащи от името и за сметка на други лица, когато те са част от предоставянето на услуги при транспортирането на стоки в рамките на Общността, е мястото на отправяне. Ако получателят е лице, определено за целите на ДДС в страна членка, която не е тази на отправянето на транспорта, мястото на предоставяне на услугите, оказани от посредник, се счита за намиращо се на територията на страната членка, която е издала на клиента идентификационен номер по ДДС, под който му е оказана услугата.
(4) Независимо от чл. 17, място на доставки на услугите, оказани от посредници, действащи от името и за сметка на други лица, когато те са част от предоставянето на услуги, чиято цел е дейност, съпътстваща транспорта на стоки в рамките на Общността, е мястото, на което съпътстващите услуги са оказани физически. Ако получателят е лице, регистрирано за целите на ДДС в страна членка, която не е тази, на чиято територия съпътстващата услуга е оказана физически, мястото на предоставяне на услугата, оказана от посредника, се счита за намиращо се на територията на страната членка, която е издала на клиента идентификационния му номер по ДДС, под който посредникът му е оказал услугата.
(5) Независимо от чл. 17, място на доставки на услугите, оказвани от посредници, действащи от името и за сметка на други лица, когато такива услуги са част от доставки, които не са доставките, посочени в ал. 3 или 4 или в чл. 17, ал. 3, е мястото, на което тези доставки се извършват. Ако получателят е лице, регистрирано за целите на ДДС в страна членка, която не е тази, на чиято територия тези доставки се извършват, мястото на предоставяне на услугите, оказвани от посредника, ще се счита за намиращо се на територията на страната членка, издала на клиента идентификационния му номер по ДДС, под който посредникът му е оказал услугата. 
(6) Независимо от чл. 17, мястото на доставки на услуги по оценка или работа върху движими вещи, по които получател е лице, определено за целите на ДДС в страна членка, която не е тази, в която тези услуги физически са извършени, се счита за намиращо се на територията на страната членка, издала на клиента идентификационния му номер по ДДС, под който му е извършена услугата. Тази разпоредба не се прилага, когато стоките не са изпратени или транспортирани извън страната-членка, в която услугите физически са оказани.

Глава трета
Облагане на доставките
Възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка при доставки 
Чл. 19. (1) Данъчното събитие при доставките възниква и данъкът става изискуем на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена, или датата, на която услугата е извършена.
(2) При доставките на периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 3, т. 2, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, за която данъчното събитие възниква и данъкът става изискуем на дата, на която този период е изтекъл. Ако периодите, за които се отнасят плащанията, са по-дълги от 
една година, смята се, че периодите съвпадат с календарната година.
(3) Когато по доставка се извърши плащане, преди да е възникнало данъчно събитие съгласно ал. 1 и 2, възниква данъчно събитие и данъкът става изискуем при получаване на плащането за получената сума. 
(4) В случаите по чл. 6, ал. 3, т. 2 и чл. 6, ал. 4, т. 1 собствеността се смята за прехвърлена за целите на този закон при отделянето или предоставяне на стоката.
(5) В случаите на доставки, по които доставчик е регистрирано по този закон лице и при които фактура е издадена в срок, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата.
Данъчна основа
Чл. 20. (1) Данъчната основа по смисъла на този закон при доставки със стоки или услуги е всичко, което представлява възнаграждение, което е получено или е дължимо от доставчика във връзка с доставката от получателя или от друго лице, определенo в левове и стотинки без данъка по този закон.
(2) Данъчната основа включва: 
1. всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;
2. всички субсидии, пряко свързани с доставката;
3. всички неустойки, пряко свързани с доставката; 
4. съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховки и др.; 
5. стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането. 
(3) Данъчната основа не включва:
1. сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие; ако те се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им;
2. стойността на обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери, ако получателят е данъчно задължено лице и тези материали или контейнери подлежат на връщане; ако те не бъдат върнати до края на календарна година, в която са предоставени, данъчната основа се увеличава със стойността им в края на календарната година; 
3. сумите за разходи, направени от доставчика от името и за сметка на получателя, които изрично са посочени като такива в счетоводството на доставчика; доставчикът трябва да разполага с доказателства за действителния размер на тези разходи и няма право на данъчен кредит по отношение на данъка, който може да е станал изискуем при извършването им. 
(4) Когато стойностите, необходими за изчисляване на данъчната основа, са определени в чуждестранна валута, данъчната основа се определя на база левовата равностойност на тази валута по курса, обявен от Българската народна банка към датата на възникване на данъчното събитие.
(5) Когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги (плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги), данъчната основа на доставката е пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към датата на възникване на данъчното събитие.
(6) Когато при договаряне не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че договорената цена включва данъчната основа и данъка.
Данъчна основа при безвъзмездни доставки и прекратяване на регистрацията
Чл. 21. Данъчната основа на доставката е данъчната основа при придобиването или вноса на стоките или пълните разходи на лицето във връзка с доставката, изчислени към датата на възникване на данъчното събитие при:
1. доставки по чл. 6, ал. 4, т. 1 и 2;
2. доставки по чл. 94.

Глава четвърта
Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка
Облагаеми доставки и облагаеми доставки с нулева ставка 
Чл. 22. (1) Облагаеми са всички доставки по чл. 2 с изключение на изрично посочените в този закон като освободени. 
(2) Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка са посочените в тази глава.
Износ на стоки 
Чл. 23. (1) Облагаеми доставки с нулева ставка са:
1. доставките на стоки, които се превозват от място на територията на страната до място извън Общността от доставчика или от негово име;
2. доставките на стоки, които се превозват от място на територията на страната до място извън Общността от получателя или от негово име, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази точка не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове за развлечения, както и за частни самолети и други средства за превоз за лични нужди.
(2) За удостоверяване наличието на обстоятелствата по ал. 1 доставчикът трябва да разполага с:
1. писмена митническа декларация за поставянето на стоките под режим „износ”, в която митническите власти удостоверяват, че стоките са напуснали територията на Общността;
2. транспортни документи за превоза на тези стоки извън територията на Общността.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2, когато стоките се изнасят в личния багаж на пътниците, разпоредбата се прилага, ако:
1. пътникът не се е установил на територията на Общността;
2. стоките се транспортират извън Общността преди края на третия месец, следващ месеца, през който е извършена доставката;
3. общата стойност на доставката, включително данъкът, превишава 350 лв.
(4) За прилагането на ал. 3 министърът на финансите издава наредба, която се обнародва.
Доставки по обработка на стоки 
Чл. 24. Облагаема доставка на нулева ставка е предоставянето на услуги, представляващи работа по движими вещи (например обработката, преработката или поправката на стоки), придобити или внесени за целите на извършване на такава работа на територията на Общността и изпратени или транспортирани извън Общността от лицето, оказало услугите, или от получателя, ако той не е установен на територията на страната, или от името на един от тях.
Доставки, свързани с международен транспорт 
Чл. 25. Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка са:
1. доставки на стоки за зареждане с гориво и провизии на морски съдове;
2. доставки на услуги по модификацията, ремонта, поддръжката, чартирането и наемането на морските плавателни съдове, както и доставките по наемането, ремонта и поддръжката на оборудването, в т.ч. риболовното, вложено или използвано на такива съдове;
3. доставки на услуги за задоволяване на непосредствените нужди на морски плавателни съдове и техните товари;
4. доставки на стоки за зареждане с гориво и провизии на въздухоплавателни средства;
5. доставки и услуги по модификацията, ремонта, поддръжката, чартирането и наемането на въздухоплавателни средства, както и доставката, наемането, ремонтът и поддръжката на оборудването, вложено или използвано в такива средства;
6. доставки на услуги за задоволяване на непосредствените нужди на въздухоплавателни средства и техните товари.

Доставки със злато за централни банки
Чл. 26. Облагаеми доставки с нулева ставка са доставките със злато, по които получател е Българската народна банка или друга централна банка.
Доставки, представляващи международен транспорт 
Чл. 27. (1) Облагаеми доставки с нулева ставка са превозът на стоки или пътници:
1.  от място в страната до място извън нея;
2.  от място извън страната до място на територията на страната;
3.  между две места извън страната;
4.  между две места в страната, когато той е част от превоз по т. 1-3.
(2) Облагаема доставка с нулева ставка е и превозът на стоки от и до островите, образуващи автономните области Азори и Мадейра, както и превозът на стоки между тези острови.
Доставки, свързани с международния стоков трафик 
Чл. 28. (1) Облагаеми доставки с нулева ставка са доставките на стоки:
1. поставени под митнически режим с отложено плащане;
2. намиращи се в свободна зона или свободен склад; 
3. преди те да бъдат представени пред митница.
(2) Облагаеми доставки са доставки на услуги, включително транспортни и спомагателни, пряко свързани с вноса или износа на стоки, поставени под митнически режими с отложено плащане. Това не се отнася за доставките на услуги, които са освободени.
Доставки, свързани с безмитна търговия
Чл. 29. Облагаеми доставки с нулева ставка са:
1. продажбата на стоки, намиращи се в обекти за безмитна търговия, на пътници или на чуждестранни дипломатически служители или приравнени на тях служители на международни организации;
2. продажбата на стоки на борда на плавателни съдове, самолети или влакове, осъществяващи международен превоз.
Доставки на услуги на агенти, брокери и други посредници
Чл. 30. Облагаеми доставки с нулева ставка са доставките на услуги на агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките, посочени в тази глава, или доставки на място извън територията на страната.

Глава пета 
Освободени доставки
Освободени доставки
Чл. 31. Освободени доставки са посочените в настоящата глава.
Доставки, свързани със здравеопазване
Чл. 32. Освободени доставки са:
1. извършването на здравни услуги и пряко свързаните с тях дейности, оказвани от национални центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения от лекари, стоматолози и медицински специалисти по Закона за здравето и Закона за лечебните заведения;
2. извършването на здравни услуги и пряко свързаните с тях дейности, оказвани в домове за лица с физически или психически увреждания;
3. доставките на човешки органи, кръв, кръвни съставки и кърма;
4. доставките на протези за хора с увреждания;
5. извършването на услуги от зъботехници по занятие, както и доставките на зъбни протези, извършвани от стоматолози и зъботехници;
6. извършването на транспортни услуги за болни или ранени лица със специално предназначени превозни средства и от надлежно оправомощени органи;
7. доставките на стоки и услуги, извършвани от Българския Червен кръст в рамките на хуманитарната му дейност. 
Доставки, свързани със социални грижи и осигуряване
Чл. 33. Освободени доставки са:
1. извършването на услуги и пряко свързаните с тях дейности, оказвани в домове за стари хора;
2. задължително и доброволно социално, пенсионно и здравно осигуряване при условията и по реда на специален закон, включително посредническите услуги, пряко свързани с това; 
3. доставките на стоки или услуги, пряко свързани със социалното дело, извършвана от специализирани общински органи или лицензирани юридически лица при условията и по реда на Закона за социално подпомагане.
Доставки, свързани с образование 
Чл. 34. Освободени доставки са:
1. детското или младежкото образование, училищното или университетското образование, професионалното обучение или преквалификация, в т.ч. доставки със стоки и услуги, тясно свързани с него, предоставяно от:
а) детски градини, училищата или обслужващите ги звена или културно-просветни или научни институции; 
б) висши училища и колежи;
2. предоставянето на частните уроци от преподавателски кадри и съответстващи на училищното или университетското образование.
Доставки, свързани с култура
Чл. 35. Освободени доставки са:
1. посещение на:
а)  циркови, музикални и музикално-сценични спектакли и концерти, с изключение на барове, вариетета и еротични спектакли;
б)  музеи, художествени галерии, библиотеки и театри;
в)  зоологически и ботанически градини;
г) архитектурни, исторически, археологически, етнографски и музейни резервати и комплекси;
2. дейностите на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, за които получават плащане от републиканския бюджет; 
3. учредяването или прехвърлянето на авторски и сродни права върху обекти на авторското право от автори, композитори, артисти-изпълнители или други физически лица - носители на тези права, както, и случаите, когато тези услуги се извършват чрез организация за колективно управление на авторските права. 
Доставки, свързани с вероизповедания 
Чл. 36. Освободени доставки са доставките на стоки и услуги, извършвани от Българската православна църква и от други вероизповедания във връзка с осъществяването на тяхната религиозна, социална, образователна и здравна дейност. 

Доставки с нестопански характер
Чл. 37. (1) Освободени доставки са:
1. предоставянето на стоки и услуги от лица, чиито дейности са освободени съгласно разпоредбите на тази глава, във връзка с инцидентни прояви за набиране на средства, организирани изключително в тяхна полза;
2. предоставянето на услуги и стоки, тясно свързани с тях, в полза на членове срещу членски внос, определен в съответствие с техните правила, от нестопански организации, поставящи си цели  от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер;
3. предоставянето от самостоятелни групи лица, чиито дейности са освободени или не са облагаеми с данък, на техните членове на услуги, които са пряко необходими за осъществяване на тяхната дейност, когато такива групи изискват от своите членове само възстановяване на дела им от общите разходи.
(2) Алинея 1 не се прилага, ако размерът на постъпленията от доставките по ал. 1 за предходната или текущата календарна година надвишава 200 000 лв.
Доставки, свързани със недвижими вещи
Чл. 38. (1) Освободени доставки са доставките на недвижими вещи, части от тях или учредяването или прехвърлянето на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем или аренда.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на:
1. застроена земя или земя за строеж с изключение на прилежаща земя към сгради, които не са нови;
2. нови сгради или части от тях и прилежащата им земя; 
3. предоставянето на недвижими вещи в следните случаи:
а) настаняването в хотели, мотели, хижи, туристически спални, странноприемници, ханове, пансиони, караванни паркове, ваканционни лагери, почивни станции, санаториални комплекси, лечебни и здравни заведения и други подобни;
б) предоставянето на места за паркиране или стопанска дейност;
в) предоставянето на оборудване или съоръжения, постоянно закрепени към терена или под повърхността му, както и прилежащата земя;
г) предоставянето на трайни насаждения, както и прилежащата земя;
д) отдаването под наем на сейфове; 
(3) В случаите на доставки по ал. 1 доставчикът може да избере доставката да бъде облагаема.
Доставки на финансови услуги 
Чл. 39. (1) Освободени доставки са:
1. договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставки със стоки при условията на договор за финансов лизинг;
2. договарянето на гаранции и доставки на гаранции или ценни книжа, установяващи права върху парични вземания;
3. доставките, включително договарянето, свързани с банкови сметки, преводи, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без доставките по събиране на дългове и факторинг;
4. доставките, включително договаряне, свързани с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети, които обикновено не се използват като законно платежно средство или са с нумизматична стойност;
5. доставките, включително договаряне с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член;
6. управлението на дейността на инвестиционни дружества по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
7. доставките на финансови фючърси и опции.
(2) В случаите на доставки при условията на договор за финансов лизинг по ал. 1, т. 1 доставчикът може да избере предоставянето на кредита да бъде облагаема доставка.
Доставки на застрахователни услуги
Чл. 40. Освободени доставки са доставките на услуги, извършвани от:
1. застрахователи при условията и по реда на Закона за застраховането;
2. застрахователни брокери и застрахователни помощници (агенти) при условията и по реда на Закона за застраховането. 
Хазарт
Чл. 41.  Освободена доставка е участието в хазартни игри.
Доставки на стоки без правото на данъчен кредит
Чл. 42. (1) Освободени са доставките на стоки или услуги, които:
1. са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на данъчен кредит изцяло или частично по отношение на начисления данък при тяхното придобиване, внос или получаване;
2. при придобиването, вноса или получаването им не е било налице правото на данъчен кредит на основание чл. 65.
(2) Доставчикът може да избере доставките по ал. 1 да бъдат облагаеми с нулева ставка.

Глава шеста
Облагане на вътреобщносните доставки
Възникване на данъчно събитие и начисляване на данък при вътреобщностни доставки 
Чл. 43. (1) При вътреобщностни доставки данъкът става изискуем на 15-ия ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.
(2) Като отклонение от ал. 1 данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило облагаемото събитие.
Данъчна основа при вътреобщностни доставки 
Чл. 44. (1) Данъчната основа на вътреобщностните доставки се определя по реда на чл. 20.
(2) Данъчната основа на вътреобщностните доставки в случаите на чл. 7 се определя по реда на чл. 21.
Данъчна ставка при вътреобщностни доставки
Чл. 45. (1) Облагаеми с нулева ставка на данъка са и:
1. доставките на стоки, транспортирани от или от името на доставчика или на получателя, извън територията на страната, но в рамките на Общността, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, определено за целите на ДДС в другата страната членка; тази разпоредба не се прилага, когато доставчикът е лице, което не е регистрирано по този закон;
2. доставките на нови превозни средства, транспортирани от или от името на доставчика или на получателя, извън територията на страната, но в рамките на Общността, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е определено за целите на ДДС в другата страната членка, или данъчно незадължено лице;
3. доставките на акцизни стоки, транспортирани от или от името на доставчика или на получателя, извън територията на страната, но в рамките на Общността, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е определено за целите на ДДС в другата страната членка, при условие че транспортът на стоките е осъществен в съответствие с чл. 7, ал. 4 и 5 или с чл. 16 от Директива 92/12/ЕЕС. Тази разпоредба не се прилага, когато доставчикът е лице, което не е регистрирано по този закон.
(2) Облагаеми с нулева ставка на данъка са и доставките по чл. 7, по отношение на които ал. 1 ще е приложима, ако са извършени за друго данъчно задължено лице.


Част трета
Облагане на вноса
Глава седма
Облагане на вноса
Място на вноса
Чл. 46. (1) Място на внос на стоките е страната членка, на чиято територия се намират стоките при влизането им в Общността.
(2) Независимо от ал. 1, когато при влизането им в Общността стоките имат статута на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или свободен склад, или са поставени под митнически режими митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, транзит, мястото на внос на такива стоки е страната членка, на чиято територия те престават да бъдат под тези разпоредби.
Лице-платец при внос
Чл. 47. (1) Данъкът при внос е изискуем от лицето, което е отговорно за заплащането на митните сборове съгласно Закона за митниците. 
(2) Когато съгласно Закона за митниците и правилника за прилагането му две и или повече лица са солидарно отговорни за заплащане на митни сборове, тези лица са солидарно отговорни и за заплащане на дължимия данък.

Данъчно събитие при внос 
Чл. 48. Данъчното събитие при внос на стоки възниква на датата, на която съгласно Закона за митниците възниква митническото задължение или би следвало да възникне, когато то не съществува или размерът му е нула. На тази дата възниква задължение за начисляването на данъка и заплащането му.
Данъчна основа
Чл. 49. (1) Данъчната основа при внос на стоки е митническата стойност по смисъла на Закона за митниците.
(2) Облагаемата сума включва, доколкото не са вече включени в стойността по ал. 1:
1. данъците, митата, налозите и другите такси, дължими извън страната вносител, както и дължимите при внос, с изключение на начислявания върху тази данъчната основа данък върху добавената стойност;
2. присъщите на вноса разходи, като комисиона, разходи за опаковка, транспорт и застраховка, реализирани до първото местоназначение на стоките на територията на страната.
(3) Присъщите разходи, посочени по-горе, също се включват в данъчната основа, когато са резултат от превозване до друго местоназначение в рамките на Общността, ако това място е известно при възникване на данъчното събитие.
(4) Когато стоките са били временно изнесени от Общността и се внасят повторно, след като са претърпели обработка, преработка или поправка извън Общността, данъчната основа е стойността на обработката, преработката или поправката, както е определена за митнически цели съгласно Закона за митниците. В тези случаи ще се прилага ал. 2 по аналогичен начин.
Начисляване на данъка при внос от митническите органи
Чл. 50. Начисляването на данъка по внос се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.
Начисляване на данъка при внос от вносителя
Чл. 51. (1) Начисляването на данъка по внос може да се извърши от вносителя, ако той е регистрирано лице и има разрешение за прилагане на този режим, във връзка с реализирането на приоритетен инвестиционен проект.
(2) В случаите по ал. 1 вносителят упражнява правото, като изрично декларира в подаваната митническа декларация за поставянето на стоките под режим “внос”, че:
1. ще ползва този режим;
2. отговаря на условията за прилагане на този режим съгласно издаденото му разрешение за това.
(3) Вносителят начислява данъка по отношение на вноса, за който е упражнил правото си по ал. 1, за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие.
Освобождаване от данък при внос
Чл. 52.  Освободен от данък е вносът на: 
1. стоки, чиято доставка е освободена от данък на територията на страната;
2. стоки, подлежащи на освобождаване от мита, различни от определените в Общата митническата тарифа; 
3. повторния (обратен внос) от лицето-износител на стоки при запазване на състоянието, в което са били изнесени, когато стоките отговарят на условията за освобождаване от мита и митнически такси;
4. стоки, които се внасят под дипломатически или консулски режим, които отговарят на условията за освобождаване от мита и митнически такси или биха отговаряли на тези условия при внос от трета страна;
5. стоки, които се внасят от международни организации, признати за такива от държавните органи на страната домакин, както и от членове на такива организации при ограниченията и условията, постановени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните щаб-вартири;
6. стоки, които се внасят на територията на страната от въоръжените сили на други държави - страни по Североатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги граждански персонал или за снабдяване на техните офицерски или войнишки столове, когато силите участват в общите отбранителни дейности;
7. вносът в пристанища от предприятия за морски риболов на техния улов, непреработен или след консервираща обработка за пазарна реализация, но преди да бъде доставен;
8. доставката на услуги във връзка с вноса на стоки, когато стойността на услугите е включена в облагаемата сума в съответствие с 
чл. 49; 
9. злато от Българската народна банка;
10. въздухоплавателни средства, плавателни съдове, както и резервни части за тях, с изключение на тези за спортни и развлекателни цели;
11. инвестиционно злато;
12. електроенергия и природен газ чрез разпределителна система;
13. носители на информация по линия на участието на България в международния обмен на издания, когато те са освободени от митни сборове;
14. стоки  в рамките на разрешения безмитен внос, когато:
а) се получават международни пощенски и други пратки или се внасят стоки с незначителна стойност по смисъла на Закона за митниците и правилника за прилагането му;
б) се внася личен багаж от пътници;
в) се внасят придобити в чужбина стоки от пътници;
г) се внася лично имущество, получено като наследство;
д) се внася употребявано лично имущество от физически лица, които се преместват за постоянно пребиваване в Република България;
е) се внася имущество във връзка с встъпване в брак;
ж) се внася употребявано домакинско имущество след приключване на временно пребиваване извън Република България;
з) се внасят ордени, медали и почетни награди;
и) се внасят от лица с постоянно местопребиваване на територията на страната собствени художествени творби и научни трудове независимо от вида на носителя на информацията;
к) се внасят подаръци, получени в рамките на международните отношения;
л) се внасят стоки, предназначени за лична употреба от държавни глави;
м) се внасят стоки, предназначени за пострадали от бедствия;
н) се внасят материали за погребални цели;
о) се внасят стоки, необходими за извършване на превозни операции;
п) се внася документация;
15. стоки, които се унищожават или изоставят в полза на държавата по реда на чл. 180 от Закона за митниците, както и безвъзмездно предоставени стоки, които са изоставени и отнети в полза на държавата, с изключение на моторни превозни средства;
16. стоки под митнически контрол са унищожени или безвъзвратно загубени поради причина, свързана с естеството на стоките, или поради непреодолима сила;
17. стоки в непроменено състояние, които са били временно изнесени и се реимпортират в непроменено състояние в сроковете по чл. 183 от Закона за митниците;
18. стоки, които са били временно изнесени за ремонт или поправка, ако са изпълнени условията на чл. 154 от Закона за митниците;
19. стоки, които са били изнесени и върнати в срок до една година по рекламация;
20. моторни превозни средства, противозаконно отнети или откраднати и за които дължимите вносни митни сборове са възстановени или опростени по реда на Закона за митниците и правилника за прилагането му.
Обезпечаване на данъка при внос
Чл. 53. (1) Когато съгласно Закона за митниците не се изисква или се изисква обезпечаване на вносни митни сборове, данъкът не се обезпечава или се обезпечава в съответствие с определените в Закона за митниците и правилника за прилагането му размери и ред за обезпечаване на митните сборове.
(2) Когато съгласно Закона за митниците и правилника за прилагането му възникне задължение за заплащане на лихви върху митни сборове по митническо задължение, възниква и задължение за заплащане на лихви върху несъбрания данък.
Плащане на данъка при внос
Чл. 54. (1) Лицето, което е задължено да плати данъка при вноса, плаща начисления му от митническите органи данък в републиканския бюджет по реда и в сроковете, предвидени за заплащане на митни сборове. 
(2) Начисленият от митническите органи данък по вноса не може да се прихваща от данъчните или митническите органи с други вземания.
Разрешаване вдигането на стоките
Чл. 55. Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на начисления данък по реда, определен за митническото задължение, освен в случаите, когато данъкът се начислява от вносителя.


Част четвърта
Облагане на вътреобщностните придобивания
Глава осма 
Облагане на вътреобщностните придобивания
Място на вътреобщностно придобиване
Чл. 56. (1) Мястото на вътреобщностно придобиване е мястото, на което се намират стоките при завършване на превоза или транспортирането им до получателя.
(2) Независимо от ал. 1, мястото на придобиването ще се смята, че е на територията на страната, ако лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под данъчния номер, издаден в страната, освен ако това лице не докаже, че придобиването на стоките е подлежало на облагане в страната членка по ал. 1.
(3) Ако придобиването е било обложено на основание на ал. 2, но впоследствие се докаже, че е подлежало на облагане в страната членка по ал. 1, лицето коригира прилагането на ал. 1. 
(4) За целите на прилагането на ал. 3 се счита, че вътреобщностното придобиване е подлежало на облагане по ал. 1, ако са налице следните условия:
1. придобиващият докаже, че е осъществил това придобиване с цел последваща доставки за страната членка по ал. 1, при условията на тристранни вътреобщностни доставки;
2. лицето, което е получило стоките в страната членка по ал. 1, е декларирало извършеното придобиване.
Възникване на данъчно събитие и начисляване на данък при вътреобщностни придобивания
Чл. 57. (1) Данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква при осъществяване на придобиването. Придобиването се смята за осъществено в същия момент, в който ще се счита за осъществена доставката с подобни стоки на територията на страната. 
(2) Данъкът върху вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно чл. 58.
(3) Като отклонение от ал. 2, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена към лицето, придобиващо стоките, преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.
Данъчна основа при вътреобщностни придобивания 
Чл. 58. (1) Данъчната основа на вътреобщностните придобивания се определя по реда на чл. 20.
(2) Данъчата основа на вътреобщностните придобивания в случаите по чл. 7 се определя по реда на чл. 21.
(3) В данъчната основа на вътреобщностни придобивания на акцизни стоки се включва и дължимият или платеният акциз за стоките в страната членка, от която те са изпратени или транспортирани. Ако след осъществяване на придобиването получателят получи възстановяване на тези акцизи, данъчната основа се намалява. 
Освободени вътреобщностни придобивания
Чл. 59. (1) Освободени от данък са вътреобщностните придобивания на стоки, чиято доставка на територията на страната е сред посочените в чл. 25.
(2) Освободени от данък са вътреобщностните придобивания:
1. на стоки, чиято доставка на територията на страната от данъчно задължено лица във всички случаи би била освободена или по отношение на нея би била приложима нулева ставка на данъка;
2. на стоки, чийто внос на територията на страната във всички случаи би бил освободен от данък 

Тристранни операции
Чл. 60. Освободени от данък са вътреобщностните придобивания, ако са налице следните условия:
1. вътреобщностното придобиването е осъществено от данъчно задължено лице, което не е с установено на територията на страната, но което е определено за целите на ДДС в друга страна членка;
2. вътреобщностното придобиване е осъществено с цел последваща доставка със стоки, извършвана от данъчно задълженото лице на територията на страната;
3. стоките - предмет на вътреобщностното придобиване от това данъчно задължено лице, са изпратени или транспортирани пряко от страна членка, различна от тази, в която то е определено за целите на ДДС, и са предназначени за лицето, за което то извършва последващата доставка;
4. лицето, към което се извършва последващата доставка, е данъчно задължено лице или необлагаемо юридическо лице, определено за целите на ДДС на територията на страната;
5. лицето, към което се извършва последващата доставка, е определено за лице, което следва да заплати дължимия данък върху доставките, извършени от данъчно задълженото лице, което не е с установено място на дейност на територията на страната. 

Част пета
Данъчни ставки и определяне на данъчното задължение
Глава девета
Данъчни ставки
Данъчна ставка
Чл. 61.  Ставката на данъка е 20 на сто за:
1. облагаемите доставки, освен изрично посочените като облагаеми с нулева ставка; 
2. вноса;
3. вътреобщностните придобивания.
Размер на данъка
Чл. 62. Размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка, в сила към датата на възникване на данъчното събитие. 
Глава десета
Право на данъчен кредит
Понятие
Чл. 63. (1) Правото на данъчен кредит е правото на регистрирано лице да възстанови или приспадне от своите данъчни задължения по този закон размера на изискуем от него или от друго лице данък.
(2) Правото на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.
Право на данъчен кредит
Чл. 64. (1) Доколкото стоките и услугите се използват за нуждите на извършваните от него облагаеми доставки, данъчно задължено по този закон лице има право на данъчен кредит за:
1. изискуемия от друго лице или от него съгласно чл. 73 данък за стоки или услуги, които другото данъчно задължено лице му е доставило или предстои да му достави;
2. изискуемия от него данък за внос на стоки;
3. изискуемия от него данък за извършени вътреобщностни придобивания.
(2) За целите на ал. 1 за облагаеми доставки ще се смятат и:
1. доставките в рамките на икономическата дейност на лицето, които са с място извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната;
2. доставки със застрахователни услуги по чл. 40 и финансови услуги по чл. 39, т. 1-5, когато получателят е установен извън Общността или когато доставките са пряко свързани със стоки, предназначени за износ извън Общността.
(3) Когато стоките и услугите, за които се отнася данъкът, се използват за нуждите на извършваните от лицето доставки, за които то има право на данъчен кредит, и за доставки или цели, за които то няма това право, данъчно задълженото лице има право на частичен данъчен кредит.
(4) Независимо от ал. 3, ако данъчно задълженото лице може да определи каква точно част от стоките и услугите са използвани за извършването на облагаеми доставки, за данъка, съответстващ на тази част, ще е налице право на пълен данъчен кредит.

Ограничения на правото на данъчен кредит
Чл. 65. (1) Независимо от чл. 64, правото на данъчен кредит не е налице за данъка по отношение на:
1. стоки и услуги, чието закупуване се финансира изцяло или частично от републиканския или общинския бюджет – пряко или чрез субсидия, различна от тези, които представляват доплащане по доставки, включително по отношение на вноса или доставки със стоки и услуги, свързани с имоти, които са публична държавна или общинска собственост;
2. стоки и услуги, които са получени безвъзмездно; 
3. стоки или услуги, за които е приложим специален ред на облагане по част четвърта; 
4. стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за цели, различни от икономическата дейност на лицето, включително за лична употреба на лицето, на неговите работници и служители или на трети лица; тази разпоредба не се прилага за стоки и услуги, предназначени за безвъзмездно предоставяне на стоки или за извършване на услуги с незначителна стойност с рекламна цел;
5. храни, напитки или нощувки; 
6. стоки и услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели, като: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; организиране на делови срещи; тържества; екскурзии; 
7. стоки и услуги, свързани с мотоциклети и леки автомобили, като: вносът, придобиването или наемът на такива, таксиметрови превози както и стоки и услуги, предназначени за поддръжката или ремонта им.
(2) Алинея 1, т. 5 – 7 не се прилагат, когато стоките или услугите са:
1. предназначени единствено за препродажба (търговски наличности), включително след преработка; 
2. свързани с леки автомобили, използвани единствено за таксиметрови услуги, отдаване под наем или подготовка на водачи на моторни превозни средства.
(3) Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато храните и напитките са предназначени за предоставяне по силата на чл. 285 от Кодекса на труда.
Условия за упражняване правото на данъчен кредит
Чл. 66. За да може да упражни правото си на приспадане, лицето е длъжно:
1. по отношение на данък за доставки на стоки и услуги, по които лицето е получател — да притежава фактура, съставена в съответствие с изискванията на чл. 98, а когато данъкът за тях е налице, правото на данъчен кредит е изискуем от лицето, което го е начислило съгласно чл. 74;
2. по отношение на данък за внос на стоки - да притежава документ за внос, в който лицето е посочено като получател или вносител и който посочва или дава възможност за изчисляване сумата на дължимия данък; когато данъкът за тях е налице, правото на данъчен кредит е изискуем от лицето в съответствие с чл. 51, което го е начислило съгласно чл. 74;
3. по отношение на данък за вътреобщностни придобивания — да притежава фактура за придобиването, съставена в съответствие с изискванията на чл. 98, и да е спазило чл. 74.
Период за упражняване правото на данъчен кредит
Чл. 67. (1) Данъчно задълженото лице може да упражни правото си на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, като:
1. посочи размера на този данък в подадената справка-декларация за този данъчен период и го включи при определянето на резултата за този данъчен период;
2. посочи документа по чл. 66 в декларираните покупки за този данъчен период.
(2) В случаите на лица, които са данъчно задължени на основание чл. 5, ал. 3 предвид извършваните от тях инцидентни доставки, правото на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е извършена доставката, по отношение на която лицето е данъчно задължено.
(3) Като отклонение от ал. 1, ако лицето е получило документа по ал. 1 със закъснение, то може да упражни правото си по ал. 1 и в някой от следващите 3 данъчни периода след периода, през който е възникнало правото на данъчен кредит. Тази разпоредба не се прилага за данъчния кредит в случаите на вътреобщностни придобивания. 
 
Право на данъчен кредит и възстановяване на данък на лица, неустановени на територията на страната
Чл. 68. (1) При условията на чл. 63-67 право на данъчен кредит имат и:
1. данъчно задължени лица, които не са се установили на територията на страната, но са се установили в друга страна членка;
2. данъчно задължени лица, които не са се установили на територията на Общността. 
(2) За прилагането на ал. 1, упражняването на правото на данъчен кредит и възстановяване на данъка министърът на финансите издава наредба.
Право на частичен данъчен кредит
Чл. 69. (1) Регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит по отношение на данък за стоки и услуги, които са използват за доставки, за които лицето има право на данъчен кредит, и за доставки или цели, за които лицето няма такова право.
(2) Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на начисления данък се умножи по коефициент, изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности. 
(3) Оборотът, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на данъчен кредит, включва: 
1. данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки;
2. данъчните основи на извършените от лицето доставки на място извън територията на страната, приравнени на облагаеми доставки, с изключение на доставките на място извън територията на страната, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната.
(4) Оборотът, отнасящ се за всички доставки и дейностите на лицето, включва оборота по ал. 3, както и:
1. данъчните основи на извършените от лицето доставки на място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми и които не са извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната;
2. данъчните основи на извършените освободени доставки;
3. размера на получените субсидии, различни от тези, които се включват в данъчната основа.
(5) В оборота по ал. 3 не се включват данъчните основи на доставките на финансови услуги по чл. 39, ако те са инцидентни.
(6) Размерът на частичния данъчен кредит по ал. 2 се преизчислява в края на календарната година на базата на показателите по ал. 3 и 4 за цялата календарна година. В случаите, когато се прекратява регистрацията по този закон на лице, размерът на частичния данъчен кредит по ал. 2 се преизчислява в края на последния данъчен период на базата на показателите по ал. 3 и 4 за частта от календарната година, през която лицето е било регистрирано. 
(7) Разликата в резултат на преизчислението по ал. 6 се включва като корекция в размера на пълния данъчен кредит – в посока на увеличение или намаление за последния данъчен период на годината.
Корекции на правото на данъчен кредит при изменение на данъчната основа
Чл. 70. (1) Регистрираното лице е задължено да коригира размера на ползвания данъчен кредит при изменение на данъчната основа на доставката или при разваляне на доставката. 
(2) Корекцията се извършва най-късно в данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата по ал. 1, с отразяването на документа, с който е извършена корекцията на данъчната основа на доставката, в дневника за покупките и в справка-декларацията за съответния данъчен период. По изключение корекцията може да се извърши и със съставянето и отразяването на протокол за извършена корекция. 
Корекции на правото на данъчен кредит в резултат на промяна на предназначението 
Чл. 71. (1) Регистрираното лице е задължено да коригира размера на ползвания данъчен кредит в посока на намаление, ако след упражняването му възникнат нови обстоятелства, съгласно които правото на данъчен кредит не би възникнало, би възникнало в по-малък размер или би възникнало право на частичен данъчен кредит, ако тези обстоятелства са били налице към момента на упражняване правото на данъчен кредит. Такива обстоятелства могат да бъдат например:
1. промяна на предназначението на стока или услуга; 
2. унищожаване, липси или кражби на стоки.
(2) Алинея 1, т. 2 няма да се прилага в случаите на унищожаване или липси, надлежно документирани и за които лицето безспорно докаже, че се дължат на:
1. технологичен брак в обичайните за съответната дейност размери; 
2. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените с нормативен акт, или фирмени стандарти;
3. унищожаване или липси вследствие на съхраняване и транспортиране в нормални размери, съответстващи на установените с нормативен акт или с фирмени стандарти;
4. брак поради изтичане срока на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти; 
5. бедствия, аварии или катастрофи.
(3) Корекцията се извършва най-късно в данъчния период, през който са  възникнали обстоятелствата по ал. 1. Ако не са налице достоверни данни, които да установяват датата на възникване на обстоятелствата по 
ал. 1, приема се, че те са били налице към датата на упражняване правото на данъчен кредит.
(4) Корекцията се извършва така, че да се постигне резултат, аналогичен на този, които би бил постигнат, ако тези обстоятелства са били налице към момента на упражняване правото на данъчен кредит.
(5) Корекцията се извършва чрез съставянето на протокол за извършената корекция и отразяването на този протокол в дневника за покупките и справка-декларацията.
Ограничения за корекции
Чл. 72. Корекции по чл. 70 и 71 не се извършват:
1. във връзка с използването на стока или услуга за безвъзмездни доставки;
2. по отношение на правото на данъчен кредит, ако данъчният режим на доставките, за които регистрираното лице използва стоките или услугите, бъде променен със закон;
3. ако са изминали 5 години от края на данъчния период, за който е упражнено правото на данъчен кредит, а в случаите на доставки на недвижими имоти – 20 години. 

Глава единадесета
Плащане и възстановяване на данъка
Лице-платец на данъка
Чл. 73. (1) Данъкът при доставки е изискуем от данъчно задълженото лице, което е доставчик по облагаемата доставка, с изключение на случаите по ал. 2, 3 и 4. 
(2) Когато лицето по ал. 1 не е установено на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставки на стоки, посочени в чл. 15, ако получателят е регистриран по този закон. 
(3) Когато лицето по ал. 1 не е установено на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставки на услуги:
1. посочени в чл. 17, ал. 3, ако получателят е данъчно задължено лице;
2. посочени в чл. 18, ако получателят е регистрирано лице.
(4) Данъкът при доставки е изискуем от лицето, което е получателят по доставката, ако са налице следните условия:
1. облагаемата сделка представлява доставка на стоки, осъществена при условията на чл. 60; 
2. получателят по доставката е данъчно задължено лице, регистрирано по този закон; 
3. фактурата, издадена от данъчно задълженото лице, което не е регистрирано на територията на страната, отговаря на изискванията на чл. 98.
Задължение за начисляване на данъка 
Чл. 74. Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е задължено да го начисли, като:
1. посочи данъка в подадената справка-декларация за този данъчен период;
2. декларира документа, в който данъкът е посочен като изискуем, в подадените отчетни регистри.

Лице-платец при внос
Чл. 75. (1) Данъкът при внос е изискуем от лицето, което е отговорно за заплащането на митните сборове съгласно Закона за митниците. 
(2) Когато съгласно Закона за митниците и правилника за прилагането му две и или повече лица са солидарно отговорни за заплащане на митни сборове, тези лица са солидарно отговорни и за заплащане на дължимия данък.
Лице-платец при вътреобщносни придобивания
Чл. 76. Данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването.
Лице-платец на данъка по отношение на издадени фактури
Чл. 77. (1) Данъкът е изискуем и от всяко лице, което посочи данъка във фактура или документ, служещ за фактура. 
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите, когато впоследствие се окаже, че данъкът е посочен неправомерно.
Резултат за периода
Чл. 78. (1) Резултатът за периода е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от лицето за този данъчен период, и общата сума на данъчния кредит, отнасящи се за данъчния период.
(2) Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец, но не включва дните, през които лицето не е било регистрирано по този закон. 
(3) Когато начисленият данък превишава данъчния кредит, разликата представлява резултат за периода - данък за внасяне.
(4) Когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата представлява резултат за периода - данък за възстановяване.
Внасяне на данъка 
Чл. 79.  (1) Когато е налице данък за внасяне, данъчно задълженото лице е длъжно да го внесе в републиканския бюджет по сметка на съответната териториална данъчна дирекция в срока за подаване на справка-декларацията за този данъчен период, освен ако е приложима ал. 2.
(2) С размера на данъка за внасяне се намалява (приспада) по реда на възникването му данък за възстановяване за предходен данъчен период от същата календарна година, който не е възстановен към датата на декларирането и по отношение на който не е връчен акт за възстановяване.
(3) Данъкът се счита за внесен на датата, на която сумата е постъпила в републиканския бюджет по сметка на съответната териториална данъчна дирекция.
Възстановяване на данъка
Чл. 80. (1) Когато е налице данък за възстановяване, той се възстановява от орган по приходите в едномесечен срок, ако е налице едно от следните условия:
1. когато лицето за последните 3 последователни данъчни периода преди текущия има резултат за периода – данък за възстановяване;
2. лицето до края на съответния данъчен период е платило чрез ДДС-сметка не по-малко от 80 на сто от начисления му данък, за който е упражнено, и е налице правото на данъчен кредит за съответния данъчен период; когато това условие е налице и лицето има право да прилага облекчение във връзка с реализирането на приоритетен инвестиционен проект, данъкът се възстановява в 10-дневен срок.
(2) Наличието на обстоятелствата по ал. 1 и срокът, в който следва да се възстанови данъкът, изрично се декларира в подадената справка-декларация.
(3) Извън случаите по ал. 1 или когато лицето не е декларирало наличие на основания за прилагане на ал. 1 и срок,а в който следва да се възстанови данъкът, данъкът се възстановява в 3-месечен срок. 
(4) Сроковете по този член започват да текат от деня, следващ деня, в който изтича срокът за подаване на справка-декларацията за съответния данъчен период, а когато справка-декларацията е подадена след тази дата – от датата на подаването й. 
Процедура за възстановяване на данъка
Чл. 81. (1) Ако в срока по чл. 80 е възложено извършването на данъчна ревизия по установяването на задълженията на лицето за този данъчен период, данъкът се възстановява в 7-дневен срок от издаването на данъчния ревизионен акт.
(2) Данъкът за възстановяване може да бъде възстановен преди извършването на данъчна ревизия с данъчен акт по преценка на компетентния орган по приходите или ако лицето представи обезпечение, прието от компетентния данъчен орган, най-малко в размер на декларирания данък за възстановяване за срока до издаване на ревизионния акт.
(3) Данъчният орган може по своя преценка по всяко време да извърши прихващане между данък за възстановяване и други данъчни задължения на лицето. 
Лихва при невъзстановяване на данък в срок
Чл. 82. Данък, подлежащ на възстановяване, невъзстановен без основание или невъзстановен поради отпаднало основание (включително при отмяна на акт) в предвидените в този закон срокове, се възстановява ведно със законната лихва за забава, считано от датата, на която е следвало да бъде възстановен по този закон.


Част шеста
Задължения на лицата
Глава дванадесета
Регистрация и прекратяване на регистрацията
Общи положения
Чл. 83. (1) Регистрацията по този закон е част от общата данъчна регистрацията. Ако такава не е налице, тя се извършва преди регистрацията по този закон. 
(2) Идентификационният номер за целите на данъка върху добавената стойност е номерът, получен при регистрацията в регистър БУЛСТАТ, пред който е поставен префикс “BG”.
(3) Независимо от ал. 2, не може да се регистрира лице, на което регистрацията е прекратена или е отказана регистрация по този закон на основание на упражняване правото на органите по приходите да противодействат на данъчни измами, до отпадане на обстоятелствата, на основание на които е отказана регистрацията, или до изтичане на две години от прекратяването или отказа на за регистрация.
Липса на право на данъчен кредит и задължение за посочване на данъка 
Чл. 84. (1) Лицата, които не са регистрирани по този закон, нямат право на данъчен кредит освен в случаи по този закон.
(2) Лицата, които не са регистрирани по този закон, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури.
Регистрация във връзка с извършвани доставки на територията на страната
Чл. 85. (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставки на място на територията на страната, които му дават право на данъчен кредит, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. 
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на лицата, които се разглеждат като данъчно задължени на основание чл. 4, ал. 3. 
(3) По отношение на следните лица ал. 1 не се прилага, но те могат по всяко време да се регистрират по свой избор:
1. данъчно задължените лица, които извършват само освободени доставки или облагаеми доставки със ставка 0, с изключение на вътреобщностните доставки;
2. данъчно задължените лица, които могат да се определят като малки предприятия, които са освободени от задължението за регистрация.
Лица - малки предприятия
Чл. 86. (1) Освободени от задължението за регистрация са малките предприятия, които за целите на този закон са лицата, които имат годишен оборот до 50 000 лв. включително.
(2) Ако оборот на лицето надвиши 50 000 лв. за предходната или за текущата календарна година, за лицето възниква задължение за регистрация. 
(3) Задължението възниква в края на календарния месец, през който оборотът надвиши сумата по ал. 1.
(4) Оборотът по ал. 1 представлява сумата от данъчните основи за следните доставките, за които са възникнали данъчни събития през съответния период:
1. облагаемите доставки, включително облагаемите с нулева ставка; 
2. доставките на финансови услуги по чл. 39;
3. доставките на услуги, свързани със застраховане по чл. 40;
4. доставките на недвижими имоти.
(5) В общия оборот не се включват доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето.
(6) В общия оборот се включват и получените авансови плащания по доставките по ал. 3.

Задължение за регистрация в случаите на вътреобщностни придобивания
Чл. 87. (1) Задължение за регистрация възниква за всяко данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, чиято обща стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за миналата или за текущата календарна година надвиши 20 000 лв. 
(2) Задължението възниква в края на календарния месец, през който общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв.
(3) Прагът, измерващ прилагането на ал. 1, се състои от общата сума, без данъка  върху добавената стойност, дължим или платен в страната членка, от която стоките са транспортирани, на придобитите стоки в рамките на Общността, които не са нови транспортни средства и не са стоки, подлежащи на облагане с акциз.
Право за регистрация 
Чл. 88. Право да се регистрират по избор има всяко лице по чл. 85, за което не е налице задължение за регистрация.
Право и задължение за прекратяване на регистрацията
Чл. 89. (1) Право да прекрати регистрацията по свой избор има всяко данъчно задължено лице, за което не е налице задължение за регистрация и са изтекли две календарни години от датата на последната му регистрация.
(2) Задължение за прекратяване на регистрацията възниква за регистрирано лице, което престане да отговаря на условията по чл. 85.
Процедура за регистрация и прекратяване на регистрация
Чл. 90. (1) Регистрацията се извършва с акт, като датата на регистрацията е датата на вписването на лицето в данъчния регистър като регистрирано по този закон. 
(2) Прекратяването на регистрацията се извършва с акт, като датата на  прекратяването й е датата на връчване на акта, освен ако в закона е предвидено друго.
(3) Регистрацията или прекратяването й се смята за извършено дори и ако актът впоследствие бъде отменен като незаконосъобразен.  
(4) В случаите по ал. 3 се издава нов акт, с който регистрацията на лицето се прекратява или лицето се регистрира. В този случай датата на регистрацията или прекратяването й е датата на връчването на новия акт. 
Регистрация или прекратяване на регистрацията по инициатива на лицето
Чл. 91. (1) Всяко лице, за което е възникнало задължение за регистрация или за прекратяване на регистрацията, в 14-дневен срок от възникване на задължението е длъжно да подаде заявление за регистрация, съответно за прекратяване на регистрацията. 
(2) Заявление за регистрация или за прекратяването й подават и лицата, за които не е възникнало задължение по ал. 1, но имат право по избор да бъдат регистрирани или да бъде прекратена регистрацията им. 
(3) Заявлението по ал. 1 и 2 се подават до компетентния орган по приходите и трябва да съдържа основанието за регистрация или за прекратяването й. Към заявлението могат да се представят документи, които да удостоверяват това основание.
(4) При постъпване на заявление в срок 7 дни органите на Националната агенция по приходите започва проверка за основанието за регистрация или прекратяването й.
(5) В срок 7 дни от завършване на проверката компетентният орган по приходите издава данъчен акт, с който извършва или отказва да извърши регистрацията или прекратяването на регистрацията на лицето.
Регистрация и прекратяване на регистрацията по инициатива на данъчната администрация
Чл. 92. (1) Когато орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация или за прекратяването й в срок, той го регистрира или прекратява регистрацията му, ако условията за регистрация или прекратяването й са все още налице. 
(2) В акта по ал. 1 се посочва и датата, на която е възникнало задължението за регистрация или за прекратяване регистрацията на лицето.
(3) За определянето на данъчните задължения на лицето в случаите, когато е било задължено, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че то е било регистрирано за периода от изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация до датата, на която е регистрирано, а в случаите, когато не е било регистрирано – до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. 
(4) За определянето на данъчните задължения на лицето в случаите, когато е било задължено, но не е подало заявление за прекратяване на регистрация в срок, се приема, че то не е било регистрирано за периода от изтичането на срока за подаване на заявление за прекратяване на регистрацията до датата, на която тя е прекратена или са отпаднали основанията за прекратяването й.
Служебно прекратяване
Чл. 93. (1) Регистрацията се прекратява по инициатива на орган по приходите при:
1. смърт на физическото лице;
2. прекратяване на юридическо лице, включително в случаите на:
а) прекратяване на юридическо лице – търговец, със или без ликвидация;
б) прекратяване на юридическо лице, което не е търговец;
в) прекратяване на неперсонифицирани лица, приравнени на юридически лица.
(2) В случаите по ал. 1 актът не се връчва на лицето, а датата на прекратяване на регистрацията е датата на възникване на обстоятелството по ал. 1. 
(3) Задълженията на регистрирано лице по повод служебното прекратяване на регистрацията на лицето се изпълняват от негов наследник или правоприемник.
Начисляване на данък във връзка с прекратяване на регистрацията
Чл. 94. (1) Към датата на прекратяване на регистрацията се приема, че лицето извършва безвъзмездна доставка на всички налични стоки и услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит.
(2) Алинея 1 не се прилага в случай на смърт на регистрирано по този закон лице – едноличен търговец, ако предприятието на лицето е поето по наследство или по завет от лице, което е регистрирано по този закон, или се регистрира в срок 6 месеца от датата на смъртта, само за наличните активи към датата на регистрацията.

Глава тринадесета
Документиране на доставките
Фактура
Чл. 95. (1) За целите на този закон фактура е всеки документ или съобщение в хартиен или електронен вид, които отговаря на условията на този закон. 
(2) Всеки документ или съобщение, което изменя и посочва конкретно и недвусмислено първоначалната фактура, също се третира като фактура.
Издаване на фактури
Чл. 96. (1) Всяко данъчно задължено лице, което е доставчик по доставка, е задължено да осигури издаването на фактура от него или от негово име при прехвърляне правото на собственост върху стоката или завършване на услугата или при получаване на плащане по доставката преди това по отношение на:
1. доставки, по които получател е друго данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице;
2. дистанционни продажби;
3. вътреобщностни доставки.
(2) Фактурата се издава не по-късно от 5 дни от събитието по ал. 1.
(3) За доставки с място на изпълнение на територията на страната са налице следните изключения от ал. 1:
1. когато между доставчика и получателя са налице повече от една отделни доставки през данъчния период, може да бъде издадена една обща фактура за всички доставки, извършени през периода в срок до края на данъчния период;
2. издаването на фактурата не е задължително за:
а) доставките на финансови услуги; 
б) доставките на застрахователни услуги; 
3. издаването на фактура е задължително в случаите по ал. 1, т. 1 и когато получателят е данъчно незадължено лице, ако данъчната основа на доставката е над 1000 лв.;
4. когато издаването на фактура не е задължително, тя може да се издаде по желание на доставчика или получателя. 
(4) Всяка страна е задължена да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването на фактурата.
Фактури, издавани от получателя или от трето лице
Чл. 97. (1) Фактурата може да бъде издавана от получателя на данъчно задълженото лице за доставените му от същото данъчно задължено лице стоки или услуги или от трето лице, при условие че:
1. между двете страни има първоначално споразумение за това; 
2. налице е процедура за приемане на всяка фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите; 
3. данъчната администрация предварително е уведомена за прилагането на този ред за издаване на фактурите. 
(2) В случаите по ал. 1 фактурите се издават от името на доставчика.
(3) Прилагането на ал. 1 не освобождава доставчика от задължението за деклариране и съхраняване на фактурите. 
Реквизити на фактура
Чл. 98. (1) Фактурата трябва да съдържа следните реквизити:
1. дата на издаване;
2. пореден десетразряден номер, съдържащ само арабски цифри, в една или повече серии, който уникално идентифицира фактурата;
3. идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност на доставчика, под който е предоставил стоките или услугите;
4. идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност на получателя, под който са му предоставени стоките или услугите; 
5. пълното име и адрес на доставчика и на получателя;
6. количество и вида на стоката или обхвата и вида на услугата, които се предоставят;
7. датата, на която е прехвърлена собствеността върху стоката или е извършена услугата, или датата, на която е направено плащането, ако тази дата може да бъде определена и се различава от датата на издаване на фактурата;
8. данъчната основа (за всяка ставка на данъка или освобождаване) и единична цена без данъка, както и предоставените търговски отстъпки и намаления, ако те не са включени в единичната цена;
9. приложимата ставка на данъка;
10. размер на данъка, освен когато се прилага специален ред на облагане по глава седемнадесета или осемнадесета;
11. при освободена доставка или доставка с нулева ставка на данъка - разпоредбата от този закон, на основание на която се прилага освобождаването или нулевата ставка на данъка; по изключение може да бъде посочена съответстващата разпоредба от Директива 77/338/ЕЕС или всяко друга индикация, че доставката е освободена или облагаема с нулева ставка;
12. при доставка, при която данъкът е изискуем от получателя - разпоредбата от този закон, на основание на която данъкът е изискуем от получателя; по изключение може да бъде посочена съответстващата разпоредба от Директива 77/338/ЕЕС или всяко друга индикация, че данъкът е изискуем от получателя;
13. при доставка на ново транспортно средство - обстоятелствата, които определят стоката като ново транспортно средство;
14. при доставка на доставки, за които е приложим специалният ред на облагане по глави седемнадесета и осемнадесета - разпоредбата от този закон, на основание на която се прилага специалният ред на облагане; по изключение може да бъде посочена съответстващата разпоредба от Директива 77/338/ЕЕС или всяко друга индикация, че за доставката е приложим специален ред на облагане по глави седемнадесета и осемнадесета.
(2) Фактурата се смята за отговаряща на изискванията на този член, дори и ако в нея са допуснати несъществени грешки. Тази разпоредба не се прилага, когато са допуснати грешки, свързани с:
1. номера и датата на издаване; 
2. идентификационния номер за целите на данъка върху добавената стойност на доставчика или получателя;
3. количеството и вида на стоката или обхвата и вида на услугата; 
4. данъчната основа и размера на данъка.
(3) Фактурата не е необходимо да бъде подписана. 
(4) Сумите по фактурата могат да бъдат изразени в която и да е валута, но ако доставката е с място на изпълнение на територията на страната, размерът на данъка трябва да се посочи в български левове при спазване на чл. 20.
Предоставяне на фактурите
Чл. 99. (1) Издадените фактури могат да бъдат изпращани на получателя на хартия, или при условие че са приемат от клиента — по електронен път.
(2) Автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на фактурите, изпращани по електронен път, трябва да са гарантирани:
1. чрез усъвършенстван електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, или 
2. посредством електронен обмен на данни (EDI) по смисъла на чл. 2 от Препоръка на Комисията 1994/820/ЕО от 19 октомври 1994 г. относно правните аспекти на електронния обмен на данни, когато споразумението за обмена предвижда прилагането на процедури, гарантиращи автентичността на произхода и ненарушеността на данните.
(3) Когато партиди от по няколко фактури се изпращат на един и същ получател по електронен път, реквизитите, които са общи за всички фактури в партидата, могат да бъдат упоменати само веднъж, ако пълната информация е достъпна за всяка фактура.
Съхраняване на фактурите
Чл. 100. (1) Всяко данъчно задължено лице осигурява съхраняването на копия от фактурите, издадени от него или от негово име, както и на всички получени от него фактури.
(2) Данъчно задълженото лице може само да определи мястото на съхранение, при условие че без прекомерна забава предоставя така съхраняваните фактури и информация от тях на компетентните органи по приходите винаги, когато те поискат това. 
(3) Автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на фактурите, както и тяхната четливост трябва да бъдат гарантирани през целия срок на съхраняване. Съдържащата се информация във фактурите, издадени или получени по електронен път, не може да бъде променяна и трябва да бъде годна за прочит през целия срок на съхраняване.
(4) Фактурите трябва да се съхраняват за срок най-малко 5 години след изтичането на давностния срок за погасяване на публичното задължение за данъчния период, през който са издадени.
(5) Данъчно задължените лица могат да съхраняват фактурите в оригиналната им форма или на електронен носител. Когато фактурите се съхраняват на електронен носител, заедно с тях трябва да се съхраняват и данните, гарантиращи автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието им.
Деклариране на фактурите
Чл. 101. (1) Всяко регистрирано по този закон лице декларира по ред на чл. 110 фактурите, издадени от него или от негово име, както и всички получени от него фактури.
(2) Фактури, по които издателят е регистрирано лице и които не са декларирани по този ред, не се смятат за отговарящи на изискванията на този закон.
Дебитни и кредитни известия
Чл. 102. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е задължен да осигури издаването от него или от негово име на известие към фактура. 
(2) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от събитието по ал. 1.
(3) При увеличаване на данъчната основа и на данъка се издава дебитно известие, а при намаляване на данъчната основа и на данъка или при разваляне на доставки – кредитно известие.
(4) Известията към фактурите трябва да съдържат и:
1. номера и датата на фактура, към която е издадено известието; 
2. основание за издаване на известието.
(5) Правилата и изискванията за фактури се прилагат и по отношение на известията към тях.
Коригиране на фактурите
Чл. 103. (1) Поправки и добавки във фактурите не се разрешават. Погрешно съставени или поправени фактури се анулират и се издават нови. 
(2) Когато погрешно съставени фактури са отразени в счетоводството, в отчетните регистри или в справка-декларацията на доставчика или получателя, за анулирането се съставя протокол – за всяка от страните, а погрешно съставените документи не се унищожават; протоколът трябва да съдържа:
1. основание за анулирането;
2. номера и датата на фактурата, която се анулира;
3. номера и датата на издадената нова фактура;
4. подпис на лицата, съставили протокола. 
(3) В случаите по ал. 2, ако информацията за издателя и получателя е ясна и вярна, анулирането на фактурата може да се извърши, без да се съставя протокол, а като се издаде кредитно известие към фактурата, което съдържа информацията по ал. 2. 
Отчет за извършените продажби
Чл. 104. (1) За доставките, за които не се издава фактура, доставчикът, ако е регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация по чл. 110 за тези доставки за съответния данъчен период.
(2) Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. 
(3) По избор лицето може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой обект.

Отчет за извършените продажби при специален ред на облагане
Чл. 105. (1) За всяка доставка, за която е приложим специалният ред на облагане, доставчикът съставя отчет за извършените продажби при специален ред на облагане, който съдържа най-малко следната информация:
1. количеството и вида на стоката или обхвата и вида на услугата, които се предоставят;
2. датата, на която е прехвърлена собствеността върху стоката или извършена услугата; 
3. описание на издадените фактури за доставката;
4. елементите, необходими за определяне на данъчната основа, като покупна и продажна цена;
5. данъчната основа; 
6. приложимата ставка на данъка; 
7. размера на данъка.
(2) Отчетът за извършените продажби при специален ред на облагане се съставя за всяка доставка най-късно в последния ден на данъчния период.
(3) Ако е допустимо определянето на данъчната основа да се извършва общо за всички доставки през данъчния период, лицето може да състави общ отчет за извършените продажби при специален ред на облагане, който съдържа информацията по ал. 1 за всички доставки, за които е възникнало данъчно събитие през данъчния период. 

Глава четиринадесета
Други задължения
Право на достъп до фактури, съхранявани на електронен носител в друга държава членка
Чл. 106. Когато данъчно задължено лице съхранява фактури, издадени или получени от него по електронен път, гарантиращ диалогов достъп до данните, и когато мястото на съхраняване е в друга държава членка, а не в тази, в която се е установило лицето, компетентните органи на държавата членка, в която се е установило лицето, имат право да осъществяват достъп по електронен път, да изтеглят и да ползват така съхраняваните фактури при ограниченията, регламентирани от държавата членка, в която се е установило данъчно задълженото лице, и доколкото това се изисква от тази държава членка за целите на контрола.
Плащане на данъка по ДДС сметки
Чл. 107. (1) Получателят е задължен да плати начисления му данък по ДДС-сметка на доставчика по отношение на доставки, за които едновременно са изпълнени следните условия:
1.  доставчикът и получателят са регистрирани лица;
2.  начисленият данък е над 1000 лв.;
3. за доставката не се прилага специален ред на облагане по част четвърта.
(2) Данъкът трябва да бъде платен не по-късно от плащането по доставката.
Счетоводна отчетност
Чл. 108. (1) Всяко регистрирано лице води достатъчно подробна счетоводна отчетност за установяване на задълженията му по този закон от органите по приходите.
(2) Всяко регистрирано лице е задължено да води регистър на стоките, които е транспортирало извън територията на страната, но в Общността, за нуждите на доставките по чл. 7, ал. 2, т. 5 и 6.
(3) Всяко данъчно задължено лице води достатъчно подробна  отчетност, позволяваща  да бъдат идентифицирани  стоките, транспортирани до него от друга страна членка, от лице, регистрирано за целите на ДДС в тази страна членка, във връзка предоставянето на услуги по оценки или работа по движими вещи. 
Глава петнадесета
Деклариране и отчитане
Отчетни регистри
Чл. 109. (1) Регистрираните лица по този закон водят задължително следните регистри:
1. дневник за покупките;
2. дневник за продажбите.
(2) Регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име фактури, както и получените от него кредитни известия в отчетните регистри по ал. 1 най-късно до края на данъчния период, през който са издадени, а всички останали получени от него фактури – най-късно до третия календарен месец, през който са издадени.
(3) Видът, съдържанието и изискванията към регистрите по този член, както и редът и начинът на отразяването на документите в тях се определят с наредба на министъра на финансите.
Деклариране на данъка 
Чл. 110. (1) Регистрираното лице за всеки данъчен период подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 109, в която декларира:
1. резултата за съответния данъчен период; 
2. вида, данъчната основа и начисления данък за извършените от него доставки;
3. вида, данъчната основа, начисления данък за получените от него доставки;
4. данъчната основа и начисления данък за извършения от него внос на стоки;
5. данъчната основа и начисления данък за извършените от него вътреобщностни придобивания;
5. размера на данъчния кредит;
6. други обстоятелства във връзка с неговите права и задължения по този закон.
(2) Справката-декларация се подава и когато данък не следва да се внася или възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки, или е осъществило внос или износ на стоки за този данъчен период.
(3) Справката-декларация се подава до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася. При наличие на извънредни обстоятелства и по искане на регистрираното лице компетентният орган по приходите може да удължи срока за подаване на справка-декларацията до 14 дни.
(4) Справка-декларацията се подава до компетентния орган по приходите по електронен път при условия и по ред, предвидени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Подаването по електронен път включва:
1. подаване чрез интернет с използване на електронен подпис;
2. подаване на технически носител по ред, определен с наредба на министъра на финансите. 
(5) Заедно със справка-декларацията и при условията и по реда за нейното подаване регистрираното лице е длъжно да декларира и издадените и получените от него документи, които се отразяват в отчетните регистрите по чл. 109 за съответния данъчния период. 
Корекции на грешки при декларираното 
Чл. 111. (1) Допуснатите грешки в подадена справка-декларация вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри се коригират по реда на този член.
(2) Този член не се прилага по отношение на корекции на данъчен кредит по чл. 70 и 71.
(3) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново справка-декларация и отчетни регистри.
(4) Извън случаите по ал. 3, грешките се поправят, като:
1. при неотразени в отчетните регистри документи лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, като включи неотразения документ в съответния отчетен регистър;
2. при неправилно отразени в отчетните регистри документи лицето писмено уведомява компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период. 

Част седма 
Специфични случаи
Глава шестнадесета 
Специфични случаи
Посреднически доставки
Чл. 112. Когато при доставка данъчно задължено лице действа от свое име и за чужда сметка, приема се ,че то само е получило и предоставило стоките или услугите. 
Съпътстващи доставки
Чл. 113. Когато основна доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице само една основна доставка.
Връщани стоки и услуги и гаранционно обслужване
Чл. 114. Не се смята за доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги с цел да заменят или отстранят възникнали дефекти при условията на договореното гаранционно обслужване. 
Бартер
Чл. 115. Когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
Доставки със стоки и услуги – принудителни продажби
Чл. 116. В случаите на продажба на заложена, ипотекирана, запорирана или възбранена вещ по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, Гражданския процесуален кодекс или Закона за особените залози публичният изпълнител, съдия-изпълнителят или депозитарят е длъжен в 5-дневен срок от получаване на пълната цена по продажбата:
1. да преведе дължимия данък по продажбата по банковата сметка на компетентния орган по приходите, където е регистриран доставчикът, за сметка на доставчика, освен в случаите, когато получателят е превел дължимия данък по ДДС-сметка на доставчика;
2. да състави фактура от името на доставчика; 
3. да уведоми компетентния орган по приходите, където е регистриран доставчикът, за извършената продажба, и да декларира издаването на фактурата; в тези случаи ще се счита, че условието на чл. 85, ал. 8 е изпълнено. 
Задължителна регистрация в резултат на преобразуване 
Чл. 117. (1) Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано по този закон на основание, посочено в чл. 9, ал. 1.
(2) За извършване на регистрацията по ал. 1 лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписването на обстоятелството по чл. 9 в търговския регистър.
(3) Датата на регистрацията в случаите по ал. 1 е датата на вписване на обстоятелството по чл. 9 в търговския регистър. 

Част осма
Специален ред на облагане
Глава седемнадесета
Туристически услуги
Обща туристическа услуга
Чл. 118. (1) Предоставянето на стоки и извършването на услуги във връзка с пътуване на турист от туроператор или туристически агент, действащ от свое име, и за осъществяването на които са използвани стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко, се смята за една доставка с обща туристическа услуга.
(2) Стоките и услугите по ал. 1, от които туристът се възползва пряко, са тези, които туроператорът или туристическият агент е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на туриста без изменение.
Място на доставки на обща туристическа услуга
Чл. 119. (1) Място на доставка на обща туристическа услуга е мястото, където туроператорът или туристическит агент е установил своята икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва изпълнението.
(2) Когато туроператоът или туристическият агент е установил своята икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва изпълнението извън територията на страната, но ефективното ползване на услугата е на територията на страната, мястото на доставката е мястото, където получателят е установил своята икономическа дейност или има постоянен обект, за който е предназначена услугата, или в случаите на липса на такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайното пребиваване.
Данъчна основа на обща туристическа услуга
Чл. 120. (1) Данъчната основа на доставката с обща туристическа услуга е разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:
1. общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или от третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и еднократните разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки със стоки и услуги, от които туристът се е възползвал пряко, включително данъкът по този закон.
(2) Данъчната основа не може да бъде отрицателна и се определя общо за всички доставки на общи туристически услуги, за които е възникнало данъчно събитие през данъчния период. 
Освобождаване на обща туристическа услуга
Чл. 121. (1) Доставката с обща туристическа услуга е освободена, ако доставките на стоките и услугите, от които туристът се възползва пряко, които са част от тази услуга, са с място извън територията на страната.
(2) Когато само част от доставките по ал. 1 са с място извън територията на страната, освободена е само съответстващата им част от доставката с общата туристическа услуга.
Данъчен кредит на туроператора или туристическия агент
Чл. 122. Туроператорът или туристическият агент няма право на данъчен кредит по отношение на доставките на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко.

Глава осемнадесета 
Стоки – втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики
Доставки със стоки - втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики
Чл. 123. Разпоредбите на тази глава се прилагат за доставки, извършени от търговец на стоки втора употреба, със следните стоки:
1. стоки – втора употреба;
2. произведения на изкуството;
3. колекционерски предмети; 
4.  антики.
Данъчна основа
Чл. 124. (1) Данъчната основа на доставката със стока по тази глава е разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:
1.  общата сума, която търговецът на стоки - втора употреба, е получил или ще получи от клиента или от третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и еднократните разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от други данъчно задължени лица стоки по тази глава, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена – митническата облагаема стойност. 
(2) Данъчната основа не може да бъде отрицателна и се определя общо за всички доставки на стоки по тази глава, за които е възникнало данъчно събитие през данъчния период. 
Данъчен кредит
Чл. 125. За търговците на стоки - втора употреба, правото на данъчен кредит не е налице по отношение на внос или доставки със стоки, посочени в чл. 123.
Право на избор
Чл. 126. (1) Търговецът на стоки - втора употреба, може да не прилага специалния ред на облагане на доставките, регламентиран в тази глава.
(2) Правото по ал. 1 се упражнява за всяка отделна доставка, като:
1. не се посочи в издадената фактура, че се прилага специалната схема по тази глава, или 
2. се посочи размерът на данъка.
(3) Когато е упражнено правото по ал. 1:
1. правото на данъчен кредит по отношение на доставки и внос на стоки по тази глава възниква и се упражнява в данъчния период, през който е прехвърлена собствеността върху стоката при доставката, по която лицето е доставчик; 
2. данъчната основа на доставката не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиване на стоката или данъчната основа при вноса й.


Глава деветнадесета
Облагане на доставките на електронно доставяни услуги, от лица, неустановени в Общността
Специална регистрация и дата на регистрацията
Чл. 127. (1) Право да се регистрират по тази глава имат данъчно задължени лица, които:
1. не са установили икономическата си дейност на територията на общността;
2. нямат или има постоянен обект на територията на Общността;
3. не са задължени да се регистрират поради друго основание на територията на страната или на друга страна членка; 
4. извършват или възнамеряват да извършват доставки на електронно доставяни услуги на данъчно незадължени лица, които са се установили или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страна членка.
(2) Правото на избор по ал. 1 се упражнява, като лицето се регистрира за целите на прилагането на тази глава, като подаде по електронен път заявление за регистрация и предостави следната информация: име, пощенски адрес, електронни адреси, в т.ч. страници в интернет, национален данъчен номер, ако има такъв, и декларация, че лицето не е регистрирано по ДДС в друга страна членка.
(3) Лицето уведомява компетентния орган по приходите за настъпилите промени в подадената информация по ал. 2 или за прекратяването на дейността по тази глава или за промяната й по такъв начин, че разпоредбите на тази глава са неприложими. 
(4) Лицето се счита за регистрирано от началото на данъчния период, следващ датата на подаване на заявлението по ал. 2.
(5) Компетентният орган по приходите уведомява по електронен път лицето за извършената регистрация по реда на тази глава и за данъчния му номер, под който лицето е вписано в данъчния регистър.
Прекратяване на специалната регистрация 
Чл. 128. (1) Компетентният орган по приходите може да прекрати регистрацията на лицето по тази глава, ако: 
1. лицето уведоми по реда на чл. 127, ал. 4, че прекратява дейността по тази глава или че е престанало да отговаря на условията за прилагане разпоредбите на тази глава; 
2. по друг начин може да бъде прието, че облагаемата му дейност е преустановена, или
3. лицето вече не отговаря на изискванията за прилагане разпоредбите на тази глава;
4. системно не спазва правилата по тази глава.
(2) Регистрацията се прекратява от началото на данъчния период, следващ датата на подаване на декларацията по ал. 1, т. 1, или на изпращането по електронен път на уведомление до лицето за прекратяването на регистрацията по инициатива на орган по приходите.
Данъчен период, деклариране и плащане на данъка 
Чл. 129. (1) Данъчният период за регистрираните по тази глава лица е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. 
(2) Регистрирано по тази глава лице подава декларация за всеки данъчен период в срок 20 дни след края на периода, независимо дали през същия период са доставяни електронни услуги. Декларацията се подава до компетентния орган по приходите по електронен път.
(3) В декларацията се посочва регистрационният номер на регистрираното лице и за всяка държава членка на потребление, в която данъкът е станал изискуем, общата стойност без данъка върху добавената стойност на доставките на електронно доставяни услуги за отчетния период, както и общият размер на съответния данък и приложимата данъчна ставка. 
(4) Стойностите по ал. 4 се посочват в евро и в български левове, като за преизчисляването се използва курсът на Европейската централна банка за последния ден от данъчния период, а ако за този ден не е обявен такъв курс – за първия ден, следващ деня, за който е обявен такъв курс.
(5) Изискуемият данък общо за всички страни на потребление се плаща по сметка на Националната агенция за приходите в левове в срока за подаване на декларацията по ал. 2.
Данъчен кредит
Чл. 130. Регистрираните по тази глава лица имат право на данъчен кредит по реда на чл. 68. 
Документация и представяне на информация 
Чл. 131. (1) Регистрирано по тази глава лице води документация за доставките, попадащи в обхвата на разпоредбите на тази глава, достатъчно подробна, че да дава възможност на данъчната администрация на страната членка, на територията на която е мястото на доставките, да определи дали данъчната декларация по чл. 129 е съставена правилно. 
(2) При поискване документацията следва да бъде предоставяна по електронен път на органите по приходите и на компетентните власти на страната членка, на територията на която е мястото на доставките. 
(3) Документацията се пази за срок 10 години, считано от края на годината, през която е извършена съответната доставка.
Разпределяне на средствата
Чл. 132. Националната агенция за приходите до края на календарната година, през която е платен данъкът по чл. 129, плаща на компетентните власти на другите страни членки съответстващите им части от получените суми съгласно мястото на доставките.

Глава двадесета
Инвестиционно злато
Доставки на инвестиционно злато
Чл. 133. (1) Освободени са доставките, свързани с инвестиционно злато, които за целите на този закон са доставките на:
1. инвестиционно злато, включително: доставки на инвестиционно злато, представено от сертификати за разпределено или неразпределено злато; злато, което се търгува по сметки; заеми на злато и суапове с право на собственост или иск по отношение на инвестиционно злато; доставки, засягащи инвестиционно злато с фючърсни и форуърдни договори, водещи до прехвърляне правото на собственост или иск по отношение на инвестиционно злато;
2. услуги на агенти, които действат от името и за сметка на друг във връзка с доставки на инвестиционно злато.
(2) Данъчно задължени лица, които произвеждат инвестиционно злато или преработват злато в инвестиционно злато, както и данъчно задължени лица, които обикновено доставят злато за промишлени цели, могат да изберат доставките по ал. 1 да бъдат облагаеми. Данъчно задължените лица, които извършват посреднически услуги по доставки на инвестиционно злато, могат да изберат доставките по ал. 1 да бъдат облагаеми, когато доставката, във връзка с която е оказана посредническата услуга, е облагаема. 
(3) Правото по ал. 2 може да се упражни само за доставките, по които получател е регистрирано по този закон лице, и се упражнява, като в издадената фактура се посочи, че получателят е задължен да начисли данъка.
Начисляване на данъка
Чл. 134. Начисляването на данъка се извършва от получателя, ако той е регистриран по този закон лице, при:
1. доставки със златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече;
2. доставки, свързани с инвестиционно злато, за които е упражнено правото по ал. 2.
Право на данъчен кредит
Чл. 135. (1) Независимо че последващата доставка, свързана с инвестиционно злато, е освободена, регистрираните лица имат право на данъчен кредит по отношение на:
1. доставки на инвестиционно злато, което им е доставено от лице, упражнило правото си на избор съгласно чл. 133, ал. 2;
2. получена доставка или внос на злато, различно от инвестиционно злато, което после е превърнато от него или от негово име в инвестиционно злато;
3. получени услуги, водещи до промяна на формата, теглото или чистотата на златото, включително на инвестиционно злато.
(2) Независимо че последващата доставка, свързана с инвестиционно злато, е освободена, регистрираните лица, които произвеждат инвестиционно злато или преработват злато в инвестиционно злато, имат право на приспадане на данъчен кредит по отношение на доставките или при вноса на стоки или услуги, свързани с производството или преработката на това злато.
Документиране
Чл. 136. За доставките, свързани с инвестиционно злато, както и за доставките със златни материали или полуготови продукти с чистота 
325 хилядни или повече издаваните фактури трябва да съдържат и:
1. описание на златото, достатъчно то да бъде идентифицирано, най-малко като: форма, тегло, чистота и др.;
2. дата и адрес на физическата доставка на златото;
3. име, адрес и единен граждански номер и/или вид, номер, издател на официален документ за самоличност на лицата, съставители на документа.


Специални разпоредби по отношение на вътреобщностните доставки и придобивания на нови превозни средства
Чл. 137. (1) Всяко нерегистрирано по този закон лице, което извърши вътрешнообщностно придобиване на ново превозно средство по 
чл. 3, ал. 2 или извърши инцидентна доставка на ново превозно средство, което се транспортира от територията на страната до територията на друга страна членка, и се разглежда като данъчнозадължено лице на основание 
чл. 4, ал. 3, е задължено да декларира това обстоятелство в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие за придобиването или доставката.
(2) Декларирането се извършва с подаването на декларация по образец, одобрен със заповед на министъра на финансите.
(3) Освен подаване на декларацията по ал. 2 лицето има задълженията по чл. 110 за данъчния период, през който е осъществена  доставката или придобиването.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 за лицето ще възникне право на данъчен кредит при условията на чл. 64 и 66, като независимо от тези разпоредби:
1. правото на данъчен кредит може да се упражни само за данъчния период, през който е прехвърлена собствеността върху стоката; 
2. размерът на данъчния кредит, на който лицето има право, не може да бъде по-голям от размера на данъка, който би бил изискуем от лицето, ако доставката не беше облагаема с нулева ставка.


Част девета
Други разпоредби
Глава двадесет и първа
ДДС-сметка
Понятие
Чл. 138. (1) ДДС-сметка е особена банкова сметка на лице, регистрирано по този закон, по която се получават или плащат средства от начисления от или на титуляря данък върху добавената стойност.
(2) ДДС-сметката е:
1.  в левове;
2.  с един титуляр, който е регистрирано по закона лице;
3.  открита в търговска банка, приела да обслужва ДДС-сметки и при условията и по реда на този закон и заявила това писмено пред изпълнителния директор на Националната агенция за приходите; списъкът на търговските банки, приели да обслужват ДДС-сметки и заявили това пред изпълнителния директор, е публичен;
4. открита с разрешението на компетентен орган по приходите и управлявана съгласно разпоредбите на този закон;
5. за която в договора за откриване и водене на сметката титулярят безусловно, безсрочно и неотменяемо се е съгласил:
а) на основание чл. 52, ал. 4 от Закона за банките търговската банка да предоставя на органите на Националната агенция за приходите цялата информация за движението и наличностите по тази сметка;
б) да бъде водена при съобразяване с изискванията на този закон;
в) при закриване на сметката наличността по нея да бъде преведена служебно от банката в републиканския бюджет по сметка на съответната териториална дирекция по регистрация на титуляря на сметката;
6. означена с номер, установен по правилата на действащата нормативна уредба, от който е видно, че съответната банкова сметка е ДДС-сметка.
(3) За търговските банки, които са регистрирани по закона лица, за ДДС-сметка се приема определената от съответната търговска банка вътрешна разчетна сметка, по която се отчитат платеният и полученият данък върху добавена стойност. По отношение на тези сметки не се прилагат разпоредбите на ал. 1, т. 3 - 5 и чл. 139 - 143.
(4) За бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за счетоводството, които са регистрирани по закона лица, за ДДС-сметка се приема съответната банкова сметка, по която получават или от която плащат данък върху добавена стойност. По отношение на тези сметки не се прилагат разпоредбите на ал. 1, т. 3 - 5 и чл. 139 - 143 и 146.
Откриване 
Чл. 139. (1) Всяко данъчно задължено лице е длъжно да открие ДДС-сметка най-късно до 14 дни след датата на регистрацията си по този закон и да разполага с такава сметка, докато е регистрирано по този закон.
(2) ДДС-сметка се открива при условията и по реда за откриване на банкова сметка след издаване от компетентен орган по приходите на разрешение за откриване на ДДС-сметка.
(3) Разрешението за откриване на ДДС-сметка се издава от орган по приходите в 3-дневен срок от подаване от регистрираното лице на писмено искане за това, а при регистрация на лицето - от датата на регистрацията.
(4) В искането задължително се посочват наименованието на търговската банка, наименованието, адресът и банковият код на нейния клон, в който лицето желае да открие ДДС-сметка.
(5) Разрешението се връчва на регистрираното лице, а търговската банка, посочена в искането, се уведомява писмено или по електронен път от компетентния орган по приходите за издаденото разрешение в 3-дневен срок от издаването му.
(6) Регистрираното лице може да открие ДДС-сметка до 15 дни след датата на издаване на разрешението.
(7) Търговската банка не може да сключи договор за откриване на ДДС-сметка, преди да е получила писмено или по електронен път уведомлението от компетентния орган по приходите за издаденото разрешение за откриване на ДДС-сметка или след срока по ал. 6.
(8) Разрешение по този член не се издава, когато по инициатива на съответната търговска банка се закрива действаща ДДС-сметка и се открива нова ДДС-сметка на същия титуляр в същата търговска банка.
Закриване
Чл. 140. (1) ДДС-сметка се закрива при условията и по реда за закриване на банкова сметка.
(2) ДДС-сметката се закрива и при прекратяване на регистрацията по закона на титуляря.
(3) В случаите по ал. 2 компетентен орган по приходите писмено или по електронен път уведомява съответната търговска банка за прекратяване регистрацията на лицето. В този случай банката е длъжна да закрие ДДС-сметката на съответното лице най-късно в първия работен ден след датата, на която получи уведомлението.
(4) Наличното салдо по ДДС-сметката към датата на закриването й се превежда служебно от банката в републиканския бюджет по сметка на съответната компетентна териториална дирекция по отношение на титуляря на сметката.

Използване
Чл. 141. (1) ДДС-сметката се използва единствено за плащания на данък върху добавената стойност.
(2) По ДДС-сметката могат да постъпват суми само от:
1. ДДС-сметки на други лица или от други ДДС-сметки на същото лице;
2. банкови сметки на титуляря на ДДС-сметката в същия клон на търговската банка;
3. банкови сметки на бюджетните предприятия по смисъла на § 1, 
т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, които не са регистрирани по закона лица.
(3) От ДДС-сметката могат да се извършват плащания само към:
1. ДДС-сметки на други лица или към други ДДС-сметки на същото лице;
2. към републиканския бюджет за данък върху добавената стойност за задължения на титуляря на ДДС-сметката или в случаите по чл. 142, ал. 3 и чл. 143;
(4) По ДДС-сметката не могат да се внасят и от нея не могат да се теглят суми в брой.
(5) В случаите на плащания от ДДС-сметка към ДДС-сметка на друго лице в банковите документи за нареждане на плащането задължително се посочват:
1. номерът и датата на издаване на данъчния документ, въз основа на който се извършва плащането; когато се извършва плащане по повече от един данъчен документ, в банковите документи за нареждане на плащането се посочват номерата и датите на всички данъчни документи, по които се извършва плащането, или номерът и датата на последно издадения данъчен документ и общо броят на данъчните документи, по които се извършва плащането;
2. основанието и датата на възникване на данъчното събитие за доставката, когато към датата на плащането все още не е издаден данъчен документ;
3. основанието за плащането - в случай на връщане на преведени суми по чл. 111, ал. 3.
(6) Търговските банки нямат право да извършват наредени от техни клиенти плащания, които не отговарят на условията по ал. 3, 4 и 5 или чл. 140, ал. 4.
Ограничения 
Чл. 142. (1) ДДС-сметка не може да служи като обезпечение и със средствата по нея не могат да се плащат задължения към бюджета или към трети лица освен за задължения по този закон.
(2) Обезпечение и принудително изпълнение по Гражданския процесуален кодекс срещу ДДС-сметка не се допуска. Обезпечение и принудително изпълнение по Данъчноосигурителния процесуален кодекс срещу ДДС-сметка се допуска само за задължения, възникнали на основание на този закон.
(3) Получателят на суми, преведени от ДДС-сметка на основание, различно от плащане за данък върху добавената стойност, без основание или с отпаднало основание, е задължен да ги преведе обратно по ДДС-сметката на платеца в срок 14 дни от края на календарния месец, през който са получени сумите или е отпаднало основанието за превеждането им. Ако сумите не бъдат върнати в този срок, задълженията по този закон на платеца, установени след проверка или ревизия, се внасят или събират от получателя до размера на полученото.
Освобождаване на суми
Чл. 143. (1) Наличните по ДДС-сметка суми могат да се освободят в полза на титуляря на сметката, като се преведат в републиканския бюджет и се прихванат или възстановят по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.  
(2) По реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс се възстановяват и постъпилите в републиканския бюджет суми на основание 
чл. 140, ал. 4.

Глава двадесет и втора
Информация
Публична информация
Чл. 144. (1) Публична е информацията за:
1. регистрацията по този закон, която включва:
а) наименование, идентификационен номер и данъчен адрес на лицето;
б) дата на регистрация и прекратяване на регистрацията;
2. номерата на ДДС-сметките на лицата, която включва:
а) наименование, идентификационен номер и данъчен адрес на титуляря;
б) банков код и  номер на сметка; 
в) дата на откриване и датата на закриване.
(2) Информацията по ал. 1 е достъпна и се публикува в интернет на страницата на Националната агенция за приходите.
(3) Информацията по ал. 1 може да се предоставя от Националната агенция за приходите и при писмено искане от лице.
Обмен на информация с митническата администрация
Чл. 145. (1) Митническата администрация предоставя на Националната агенция за приходите информация за приетите митнически декларации и получените плащания на данъка при внос по електронен път в срок до 14 дни от изтичането на всеки календарен месец.  
(2) Информацията се подава при условия и по ред, определени със заповед на министъра на финансите.
Обмен на информация с търговските банки
Чл. 146. (1) Търговските банки предоставят на Националната агенция за приходите информация за откритите и закритите "ДДС-сметки" в 
7-дневен срок от откриването/закриването им.
(2) Търговските банки предоставят на Националната агенция за приходите информация за движението и наличността по откритите при тях "ДДС-сметки" за всеки календарен месец в срок о 14 дни от изтичането му.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя от търговските банки на Националната агенция за приходите при условия и по ред, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

Обмен на информация с данъчните администрации на други страни членки
Чл. 147. (1) Националната агенция за приходите може свободно да обменя информация, свързана с облагането с данък върху добавената стойност, с данъчните администрации на други страни членки, при условие че тази информация ще се използва само за определянето на данъчни задължения на лица и/или в хода на обжалване размера на тези данъчни задължения. 
(2) Информацията, получена по реда на ал. 1 от други страни членки, може да се използва като доказателство за определяне на задълженията по този закон, както и при административни и съдебни процедури.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и в случаите, когато информацията се обменя по електронен път. 

Глава двадесет и трета
Прилагане на международни договори и възстановяване на данък на лица, неустановени на територията на страната
Освободени доставки по силата на международни договори
Чл. 148. (1) За доставки, за които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по установения ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския бюджет или от общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.
(2) Преди прилагането на нулевата ставка доставчикът е задължен писмено да поиска становище за основанието за освобождаването от компетентен за това орган по приходите. Към искането се прилагат документите, доказващи основанието за прилагане на освобождаването. 
(3) Ограниченията по отношение на правото на данъчен кредит по чл. 65 не се прилагат по отношение на стоките или услугите, които се използват единствено за извършване на доставки по ал. 1. 
Освободен внос по силата на международни договори
Чл. 149. (1) Освободен от данък е вносът на стоки, за които в закон или в международен договор, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено освобождаване при внос от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък.
(2) Министърът на финансите може да определи ред за прилагането на ал. 1.
Възстановяване на данък по силата на международни договори
Чл. 150. (1) Възстановява се изискуемият данък за получени доставки или осъществен внос на стоки и услуги, ако това е предвидено в международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по установения ред.
(2) Министърът на финансите може да определи ред за прилагането на ал. 1.
Възстановяване на данък на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Чл. 151. (1) Възстановява се начисленият данък по доставки, по които получатели са:
1. дипломатически представителства;
2. консулства;
3. представителства на международни организации;
4. членовете на персонала на изброените в т. 1, 2 и 3.
(2) Условията, документите и редът за възстановяване по ал. 1 се определят от министъра на външните работи и министъра на финансите с наредба.

Глава двадесет и четвърта
Правомощия на министъра на финансите
Правомощия на министъра на финансите
Чл. 152. (1) Министърът на финансите определя със заповед образец на справка-декларация и отчетните регистри по този закон.
(2) Министърът на финансите издава:
1. наредба за реда и условията за прилагане на нулевата ставка на данъка върху добавената стойност при доставки със стоки, които се изнасят в личния багаж на пътници;
2. наредба за реда и изискванията за водене на дневника за покупките и дневника за продажбите и деклариране на информацията от тях;
3. наредба за условията, документите и реда за възстановяване на данък върху добавената стойност на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал; тази наредба се издава съвместно с министъра на външните работи;
4. наредба за условията, документите и реда за възстановяване на данък върху добавената стойност на чуждестранни юридически лица.
(3) Министърът на финансите може да определи със заповед:
1. образци на декларациите и документи по този закон;
2. документи, с които се доказва наличието на обстоятелствата по този закон; 
3. реда за възстановяване на данък по силата на международни договори;
4. специален ред за документиране и отчитане на някои видове доставки, при които прилагането на общия ред създава практически затруднения;
5. информацията, събирана по този закон, която е публична;
6. информацията, събрана по този закон, която може да бъде предоставяна на данъчните администрации на други държави;
7. списъка на монетите, които представляват инвестиционно злато;
8. реда, начина и формата за обмен на информация с лицата, неустановени на територията на Общността, за целите на облагането с данък на доставките на електронно доставяни услуги.
(4) Заповедите и наредбите по този член се обнародват.
Приоритетни инвестиционни проекти
Чл. 153. (1) Облекченията за приоритетни инвестиционни проекти са:
1. право да се начислява данък при внос от получателя по отношение на определени стоки;
2. право да се прилага 10-дневен срок за възстановяване на деклариран данък за възстановяване.
(2) Инвестиционният проект се определя като приоритетен и доставчикът му може да ползва облекченията по ал. 1 след разрешение на министъра на финансите, ако отговаря на следните условия:
1. срок на изпълнение на проекта - до две години;
2. размер на инвестициите над 10 млн. лв. за период не по-дълъг от две години;
3. създаване на повече от 50 нови работни места.
(3) Министърът на финансите издава разрешение за прилагане на облекченията за приоритетни инвестиционни проекти, ако проектът отговаря на условията по ал. 2 и изпълнителят му:
1. е регистриран по този закон;
2. няма изискуеми данъчни задължения и задължения към задължителното обществено и здравно осигуряване;
3. разполага с необходимите възможностите за финансиране на проекта, както и за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението му.
(4) Разрешението за прилагане на облекченията за приоритетни инвестиционни проекти се издава за срок две години въз основа на писмено искане, към което се прилагат следните документи:
1. проекти, разработки и планове, удостоверяващи възможностите на лицето за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението на проекта;
2. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година; към анализа се прилагат и пълните годишни финансови отчети за анализираните периоди;
3. гаранции, удостоверяващи възможностите за финансиране на проекта;
4. списък на стоките, които лицето ще внася и/или ще закупува в изпълнение на инвестиционния проект;
5. декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 1 и 2.
(5) Министърът на финансите след проверка на наличието на условията по ал. 2 и 3 издава разрешение в едномесечен срок от подаване на искането. В разрешението се посочват облекченията по този закон, които лицето може да ползва.
(6) Издаването или отказът за издаване на разрешението се извършва с писмена заповед на министъра на финансите.
(7) Отказът за издаване на разрешението може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
(8) Издаденото разрешение се отнема в следните случаи:
1. когато лицето престане да отговаря на условията по ал. 2 или 3;
2. при изтичането на срока на разрешението.
(9) Когато съответният компетентен орган по приходите установи, че не са налице условията по ал. 3, т. 1 и 2, той уведомява незабавно за това министъра на финансите.
(10) Разрешението се отнема със заповед на министъра на финансите, която се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
(11) Министърът на финансите предоставя на митническата администрация информация за издадените и отнетите разрешения. 


Глава двадесет и пета
Правомощия на органите по приходите
за предотвратяване на данъчни измами
Отказ или прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения
Чл. 154. Компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице, което:
1. не може да бъде открито след щателно и документирано издирване на посочения от него данъчен адрес;
2. системно не изпълнява задълженията си по този закон; 
3. има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалени със задълженията му;
4. е свързано или е било свързано по смисъла на § 1, т. 3, букви ”ж”, „з” и „и” от Данъчноосигурителния процесуален кодекс с лице, за което са налице обстоятелствата по т. 1 – 3.

Административнонаказателни разпоредби

×ë. 155. (1) Óñòàíîâÿâàíåòî íà íàðóøåíèÿòà íà òîçè çàêîí è íîðìàòèâíèòå àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî ìó, èçäàâàíåòî íà íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ è îáæàëâàíåòî èì ñå èçâúðøâàò ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.
(2) Àêòîâåòå çà íàðóøåíèå ñå ñúñòàâÿò îò îðãàíèòå ïî ïðèõîäèòå, à íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò îò èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ ïî ïðèõîäèòå èëè îò óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
×ë. 156. Äàíú÷íî çàäúëæåíî ïî òîçè çàêîí ëèöå, êîåòî, êàòî  å çàäúëæåíî, íå ïîäàäå çàÿâëåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ èëè çàÿâëåíèå çà ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿ â óñòàíîâåíèòå ïî òîçè çàêîí ñðîêîâå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, â ðàçìåð îò 500 äî 5000 ëâ.
×ë. 157. Ðåãèñòðèðàíî ëèöå, êîåòî íå îòêðèå â ñðîê èëè íå ðàçïîëàãà ñ ÄÄÑ-ñìåòêà çà öåëèÿ ïåðèîä, ïðåç êîéòî å ðåãèñòðèðàíî ëèöå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè ñ èìóùåñòâåíè ñàíêöèè - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íè òúðãîâöè, â ðàçìåð îò 250 äî 2500 ëâ. 
×ë. 158. Ðåãèñòðèðàíî ïî òîçè çàêîí ëèöå, êîåòî, êàòî å çàäúëæåíî, íå ïîäàäå ñïðàâêà-äåêëàðàöèÿ è îò÷åòíè ðåãèñòðè èëè íå ãè ïîäàäå â ïðåäâèäåíèòå ñðîêîâå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè ñ èìóùåñòâåíè ñàíêöèè - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íè òúðãîâöè, â ðàçìåð îò 250 äî 2500 ëâ.
×ë. 159. (1) Ðåãèñòðèðàíî ëèöå, êîåòî, êàòî å çàäúëæåíî, íå íà÷èñëè äàíúê çà äàíú÷íèÿ ïåðèîä, çà êîéòî å ñëåäâàëî, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè â äâîéíèÿ ðàçìåð íà íåíà÷èñëåíèÿ äàíúê, íî íå ïî-ìàëêî îò 200 ëâ.
(2) Àëèíåÿ 1 ñå ïðèëàãà è êîãàòî ëèöåòî íå å íà÷èñëèëî äàíúê, âñëåäñòâèå íà òîâà, ÷å íå å ïîäàëî çàÿâëåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ è íå ñå å ðåãèñòðèðàëî ïî òîçè çàêîí â ñðîê. 
(3) Ïðè íàðóøåíèå ïî àë. 2, êîãàòî ðåãèñòðèðàíîòî ëèöå å íà÷èñëèëî äàíúêà â ïåðèîäà, ñëåäâàù ïåðèîäà, ïðåç êîéòî äàíúêúò å ñëåäâàëî äà áúäå íà÷èñëåí, ãëîáàòà, ñúîòâåòíî èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ, å â ðàçìåð 25 íà ñòî îò äàíúêà, íî íå ïî-ìàëêî îò 50 ëâ.
(4) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ïî àë. 1 è 2 ðàçìåðúò íà ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ íå ìîæå äà áúäå ïî-ìàëêî îò 1000 ëâ.
(5) Íàëàãàíåòî íà íàêàçàíèÿòà ïî òîçè ÷ëåí íå îñâîáîæäàâàò ëèöåòî îò çàäúëæåíèåòî äà çàïëàòè äúëæèìèÿ îò íåãî äàíúê.
×ë. 160. Ðåãèñòðèðàíî ëèöå, êîåòî óïðàæíè ïðàâîòî ñè íà äàíú÷åí êðåäèò áåç äà èìà îñíîâàíèå çà òîâà, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, â äâîéíèÿ ðàçìåð íà äàíú÷íèÿ êðåäèò, íî íå ïî-ìàëêî îò 200 ëâ.
×ë. 161. (1) Ðåãèñòðèðàíî ëèöå, êîåòî íå èçäàäå ôàêòóðà èëè èçâåñòèå êúì ôàêòóðà, èëè íå äåêëàðèðà èçäàäåíà èëè ïîëó÷åíà ôàêòóðà èëè èçâåñòèå êúì ôàêòóðà â îò÷åòíèòå ðåãèñòðè çà ñúîòâåòíèÿ äàíú÷åí ïåðèîä, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, îò 
200 äî 2500 ëâ.  
(2) Ïðè íàðóøåíèå ïî àë. 1, êîãàòî ðåãèñòðèðàíîòî ëèöå å èçäàëî èëè îòðàçèëî ôàêòóðàòà èëè èçâåñòèå êúì ôàêòóðà çà äàíú÷íèÿ ïåðèîä, ñëåäâàù äàíú÷íèÿ ïåðèîä, â êîéòî å ñëåäâàëî, ãëîáàòà, ñúîòâåòíî èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ, å â ðàçìåð îò 50 äî 250 ëâ. 
(3) Àëèíåè 1 è 2 íå ñå ïðèëàãàò, àêî ñå ïðèëàãà ÷ë. 159.
×ë. 162. Ëèöå, êîåòî íå å ðåãèñòðèðàíî ïî òîçè çàêîí è èçäàäå ôàêòóðà èëè èçâåñòèå êúì ôàêòóðà, â êîÿòî ïîñî÷è äàíúê, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, â äâîéíèÿ ðàçìåð íà ïîñî÷åíèÿ â äîêóìåíòà äàíúê, íî íå ïî-ìàëêî îò 200 ëâ.
×ë. 163. (1) Êîéòî íå âíåñå â ñðîê ïúëíèÿ ðàçìåð íà äúëæèì ïî òîçè çàêîí äàíúê, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è çà åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, â ðàçìåð 2 íà ñòî îò ñóìàòà íà íåâíåñåíèÿ â ñðîê äàíúê çà âíàñÿíå, íî íå ïî-ìàëêî îò 50 ëâ.
(2) Çà èçâúðøåíî ïîâòîðíî íàðóøåíèå ïî àë. 1 ðàçìåðúò íà ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å 5 íà ñòî îò ñóìàòà íà íåâíåñåíèÿ â ñðîê äàíúê, íî íå ïî-ìàëêî îò 400 ëâ.
(3) Çà âñÿêî íàðóøåíèå ïî àë. 1, èçâúðøåíî â äâåãîäèøåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå çà ñúùîòî ïî âèä ïîâòîðíî íàðóøåíèå, ðàçìåðúò íà ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å 10 íà ñòî îò ñóìàòà íà íåâíåñåíèÿ â ñðîê äàíúê çà âíàñÿíå, íî íå ïî-ìàëêî îò 1000 ëâ.
×ë. 164. (1) Ðåãèñòðèðàíî ëèöå, êîåòî, êàòî å çàäúëæåíî, íå ïëàòè äàíúê ïî ÄÄÑ-ñìåòêà íà äîñòàâ÷èêà, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, â ðàçìåð äî ðàçìåðà íà äàíúêà ïî äîñòàâêàòà, íî íå ïî-ìàëêî îò 500 ëâ..
(2) Ðåãèñòðèðàíî ëèöå, êîåòî íå ñïàçè ÷ë. 142, àë. 3, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà - çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ - çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà è åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, â ðàçìåð äî ðàçìåðà íà íåâúðíàòàòà ñóìà, íî íå ïî-ìàëêî îò 500 ëâ..
×ë. 165. (1) Ïðè èçâúðøâàíå íà íàðåäåíè îò òåõíè êëèåíòè ïëàùàíèÿ îò ÄÄÑ-ñìåòêà êúì ñìåòêà, ðàçëè÷íà îò ïîñî÷åíèòå â ÷ë. 141, 
àë. 3, òúðãîâñêàòà áàíêà ñå íàêàçâà ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð íà íåïðàâîìåðíèÿ ïðåâîä. 
(2) Ïðè íåïðåäîñòàâÿíå â ñðîê íà èíôîðìàöèÿòà ïî ÷ë. 146 èëè ïðè ïðåäîñòàâÿíå íà íåïúëíà èëè íåòî÷íà èíôîðìàöèÿ òúðãîâñêàòà áàíêà ñå íàêàçâà ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 500 äî 5000 ëâ. 
(3) Êîãàòî íàðóøåíèÿòà ïî àë. 1 èëè 2 ñà ïîâå÷å îò äâå çà åäíà êàëåíäàðíà ãîäèíà è íå ñà ìàëîâàæíè, íåçàâèñèìî îò íàêàçàíèåòî ïî àë. 1 
è 2, êîìïåòåíòíèÿò îðãàí ïî ïðèõîäèòå ìîæå äà îòíåìå ïðàâîòî íà òúðãîâñêàòà áàíêà äà îáñëóæâà ÄÄÑ-ñìåòêè çà ñðîê åäíà ãîäèíà.
(4) Íàêàçàíèåòî ïî àë. 3 ïîäëåæè íà íåçàáàâíî èçïúëíåíèå. Â ñðîê äî 2 ìåñåöà ñëåä îòíåìàíå íà ïðàâîòî ñúîòâåòíàòà òúðãîâñêà áàíêà å çàäúëæåíà äà çàêðèå âñè÷êè îáñëóæâàíè îò íåÿ ÄÄÑ-ñìåòêè.

ДопълнителнА разпоредбА

§ 1. Çà öåëèòå íà òîçè çàêîí:
1. “Òåðèòîðèÿ íà ñòðàíàòà” å ãåîãðàôñêàòà òåðèòîðèÿ íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, êîíòèíåíòàëíèÿò øåëô è èçêëþ÷èòåëíàòà èêîíîìè÷åñêà çîíà.
2. “Òåðèòîðèÿ íà ñòðàíà ÷ëåíêà” îçíà÷àâà òåðèòîðèÿòà íà ïðèëîæèìîñò íà Äîãîâîðà çà ñúçäàâàíå íà Åâðîïåéñêàòà èêîíîìè÷åñêà îáùíîñò, ïîñî÷åíà çà âñÿêà äúðæàâà ÷ëåíêà â ÷ë. 227, êàòî â òàçè òåðèòîðèÿ íå ñå âêëþ÷âàò:
à) çà Ôåäåðàëíà ðåïóáëèêà Ãåðìàíèÿ - Îñòðîâ Õåëèãîëàíä è òåðèòîðèÿòà íà Áþñèíãåí;
á) çà Êðàëñòâî Èñïàíèÿ – Öåóòà è Ìåëèëà;
â) çà Èòàëèàíñêàòà ðåïóáëèêà - Ëèâèíüî, Êàìïèîíå äèòàëèÿ, å èòàëèàíñêèòå âîäè íà åçåðîòà Ëóãàíî;
ã) çà Êðàëñòâî Èñïàíèÿ - Êàíàðñêèòå îñòðîâè;
ä) çà Ôðåíñêàòà Ðåïóáëèêà - Çàäìîðñêèòå ñëóæáè;
å) çà Ðåïóáëèêà Ãúðöèÿ - Aãéï¼ñïò (ïëàíèíà Àòîñ).
Çà öåëèòå íà òîçè çàêîí äîñòàâêèòå, âúçíèêâàùè âúâ èëè ïðåäíàçíà÷åíè çà:
à) Êíÿæåñòâî Ìîíàêî, ùå áúäàò òðåòèðàíè êàòî äîñòàâêè, âúçíèêâàùè âúâ èëè ïðåäíàçíà÷åíè çà Ôðåíñêàòà ðåïóáëèêà;
á) îñòðîâ Ìàí, ùå áúäàò òðåòèðàíè êàòî äîñòàâêè, âúçíèêâàùè âúâ èëè ïðåäíàçíà÷åíè çà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî Âåëèêîáðèòàíèÿ è Ñåâåðíà Èðëàíäèÿ.
3. “Îáùíîñòòà” è “òåðèòîðèÿ íà Îáùíîñòòà” îçíà÷àâà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíèòå ÷ëåíêè.
4. “Òðåòà òåðèòîðèÿ” èëè “òðåòà ñòðàíà” îçíà÷àâà âñÿêà òåðèòîðèÿ, ðàçëè÷íà îò òåðèòîðèèòå íà ñòðàíèòå-÷ëåíêè.
5. „Íîâè ñãðàäè” ñà ñãðàäèòå, çà êîèòî êúì äàòàòà íà äîñòàâêàòà èì ñà èçòåêëè ïî-ìàëêî îò 2 ãîäèíè îò äàòàòà íà ïúðâîòî èì îáèòàâàíå. Çà íîâè îáà÷å íÿìà äà ñå ñìÿòàò ñãðàäèòå, àêî êúì äàòàòà íà äîñòàâêàòà ñà èçòåêëè ïîâå÷å îò 5 ãîäèíè îò çàâúðøâàíåòî èì.
6. “Ñãðàäà” å âñÿêà ïîñòðîéêà, ïðèêðåïåíà íåïîäâèæíî êúì òåðåíà èëè ïîä ïîâúðõíîñòòà ìó, âêëþ÷èòåëíî íåçàâúðøåíàòà.
7. „Ïðèëåæàùà çåìÿ” å ïîçåìëåíèÿò èìîò, â êîéòî ñå íàìèðà ñãðàäàòà èëè ñúîðúæåíèåòî.
8. „Çåìÿ çà ñòðîåæ” å âñåêè óðåãóëèðàí ïîçåìëåí èìîò. 
9. „Äîñòàâêà” ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí å âñÿêî èçïúëíåíèå íà ïðàâíî èëè ôàêòè÷åñêî äåéñòâèå, âêëþ÷èòåëíî ó÷ðåäÿâàíåòî èëè ïðåõâúðëÿíåòî íà ïðàâà âúðõó íåìàòåðèàëíè àêòèâè è âúçäúðæàíåòî èëè íåóïðàæíÿâàíåòî íà äåéñòâèÿ èëè ïðàâà, èçâúðøåíî íà îñíîâàíèå äîãîâîð èëè âñëåäñòâèå íà èñêàíå èëè àêò íà äúðæàâåí èëè ìåñòåí îðãàí, èëè íà îñíîâàíèå íà çàêîí.
10. „Ïàðè” ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí ñà áàíêíîòèòå è ìîíåòèòå, ïðåäñòàâëÿâàùè çàêîííî ïëàòåæíî ñðåäñòâî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èëè ÷óæäåñòðàííàòà âàëóòà, ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè, êîèòî îáèêíîâåíî íå ñå èçïîëçâàò êàòî çàêîííî ïëàòåæíî ñðåäñòâî è ñå ïðîäàâàò íà öåíà, ïî-âèñîêà îò íîìèíàëíàòà è èëè ñà ñ íóìèçìàòè÷íà ñòîéíîñò. 
11. "Äåéíîñòèòå èëè äîñòàâêè íà äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ, ó÷ðåæäåíèÿòà è îáùèíèòå, èçâúðøâàíè â êà÷åñòâîòî èì íà îðãàí íà äúðæàâíà èëè ìåñòíà âëàñò” ñà èçâúðøåíèòå îò ëèöå, ñúçäàäåíî íà îñíîâàíèå íà çàêîí, è êîèòî:
à) ñå èçâúðøâàò â èçïúëíåíèå íà ïðàâîìîùèÿòà ìó, ïðîèçòè÷àùè îò íîðìàòèâåí àêò, è íå ìîãàò äà ñå èçâúðøâàò îò òúðãîâåö, îñâåí àêî òîâà íå ìó å âìåíåíî ñúñ çàêîí;
á) å óñòàíîâåíà òàêñà ïî ðåäà íà Çàêîíà çà äúðæàâíèòå òàêñè èëè Çàêîíà çà ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè; 
â) ñà ïðÿêî ñâúðçàíè ñ äåéíîñòòà íà ëèöåòî è ñå ïðåäîñòàâÿò íà öåíè, ïî-íèñêè èëè ðàâíè íà ðàçõîäèòå çà òÿõíî îñúùåñòâÿâàíå.
12. „Áåçâúçìåçäíè” ñà äîñòàâêèòå, ïðè êîèòî íå å íàëèöå âúçíàãðàæäåíèå èëè ïðè êîèòî ñòîéíîñòòà íà äàäåíîòî ìíîãîêðàòíî íàäõâúðëÿ ïîëó÷åíîòî.
13. "Ñòîêè ñ íåçíà÷èòåëíà ñòîéíîñò" è "óñëóãè ñ íåçíà÷èòåëíà ñòîéíîñò" ñà ñòîêèòå èëè óñëóãèòå, ÷èÿòî ïàçàðíà öåíà å ïîä 10 ëâ. è äîñòàâêàòà èì íå å ÷àñò îò ñåðèÿ äîñòàâêè, ïî êîèòî ïîëó÷àòåë å åäíî è ñúùî ëèöå.
14. "Îáåêò" å òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî, êëîí, îôèñ, êàíòîðà, àòåëèå, çàâîä, ðàáîòèëíèöà (ôàáðèêà), ìàãàçèí, ñêëàä çà òúðãîâèÿ, ñåðâèç, ìîíòàæåí îáåêò, ñòðîèòåëíà ïëîùàäêà, ìèíà, êàðèåðà, ñîíäà, ïåòðîëåí èëè ãàçîâ êëàäåíåö, èçâîð èëè äðóãè ïîäîáíè, öåëÿùè èçâëè÷àíå íà ïðèðîäíè ðåñóðñè, îïðåäåëåíî ïîìåùåíèå (ñîáñòâåíî, íàåòî èëè ïîëçâàíî íà äðóãî îñíîâàíèå) èëè äðóãî ìÿñòî, ïîñðåäñòâîì êîåòî åäíî ëèöå èçâúðøâà öÿëîñòíî èëè ÷àñòè÷íî èêîíîìè÷åñêà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà åäíà ñòðàíà.
15. „Äàëåêîñúîáùèòåëíè óñëóãè” ñà äàëåêîñúîáùèòåëíèòå óñëóãè ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà äàëåêîñúîáùåíèÿòà. Äàëåêîñúîáùèòåëíèòå óñëóãè âêëþ÷âàò è ïðåõâúðëÿíå èëè îòñòúïâàíå íà ïðàâîòî äà ñå èçïîëçâà êàïàöèòåòúò çà ïðåíàñÿíå, èçëú÷âàíå, ïðåäàâàíå èëè ïðèåìàíå èëè ïðåäîñòàâÿíåòî íà äîñòúï äî ãëîáàëíè èíôîðìàöèîííè ìðåæè.
16. „Óñëóãè, èçâúðøâàíè ïî åëåêòðîíåí ïúò”, ñà íàïðèìåð:
à) ïðåäîñòàâÿíå íà ïðîñòðàíñòâî â èíòåðíåò, äîñòàâêà íà íîñèòåëè íà ñúäúðæàíèå â èíòåðíåò (õîñòèíã), äèñòàíöèîííà ïîääðúæêà íà ïðîãðàìè è àïàðàòóðà;
á)  äîñòàâêà íà ñîôòóåð è àêòóàëèçàöèÿòà ìó;
â) ïðåäîñòàâÿíå íà èçîáðàæåíèÿ, òåêñò è èíôîðìàöèÿ è ïðåäîñòàâÿíå íà äîñòúï äî áàçè-äàííè;
ã) ïðåäîñòàâÿíå íà ìóçèêà, ôèëìè è èãðè, â ò.÷. ëîòàðèéíè è õàçàðòíè èãðè, êàêòî è íà ïîëèòè÷åñêè, êóëòóðíè, õóäîæåñòâåíè, ñïîðòíè, íàó÷íè è ðàçâëåêàòåëíè ïðåäàâàíèÿ è ïðîÿâè;
ä) ïðåäîñòàâÿíå íà äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå.
Êîãàòî äîñòàâ÷èêúò íà óñëóãà è íåãîâ êëèåíò êîðåñïîíäèðàò ïî åëåêòðîííà ïîùà, òîâà ñàìî ïî ñåáå ñè íå îçíà÷àâà, ÷å èçâúðøâàíàòà óñëóãà å èçâúðøâàíà ïî åëåêòðîíåí ïúò.
17. „Ñóáñèäèè, ïðÿêî ñâúðçàíè ñ äîñòàâêà” ñà ïîëó÷åíèòå îò äúðæàâåí èëè îáùèíñêè îðãàí, ÷èåòî îòïóñêàíå å ïðÿêî îáâúðçàíî ñ êîëè÷åñòâîòî, êà÷åñòâîòî èëè öåíàòà íà ïðåäîñòàâÿíè ñòîêè èëè óñëóãè. Íå ñà ñóáñèäèè, ïðÿêî ñâúðçàíè ñ äîñòàâêà, ñóáñèäèèòå, ïðåäíàçíà÷åíè åäèíñòâåíî çà:
à) ïîêðèâàíå íà çàãóáè;
á) ôèíàíñèðàíå íà ðàçõîäè, âêëþ÷èòåëíî ïðèäîáèâàíå èëè ëèêâèäàöèÿ íà àêòèâè.
18. "Ïàçàðíà öåíà" íà ñòîêà èëè óñëóãà å ñóìàòà áåç äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò, êîÿòî áè áèëà ïëàòåíà çà èäåíòè÷íà ñòîêà èëè óñëóãà ïî äîñòàâêà ïðè ñúùèòå óñëîâèÿ ìåæäó ëèöà, êîèòî íå ñà ñâúðçàíè. Ïàçàðíàòà öåíà ñå îïðåäåëÿ ÷ðåç:
à) ìåòîäà íà ñðàâíèìèòå, íåêîíòðîëèðàíè öåíè ìåæäó íåçàâèñèìè òúðãîâöè êúì ìîìåíòà íà îñúùåñòâÿâàíå íà äîñòàâêàòà;
á) ìåòîäà íà ïàçàðíèòå öåíè, êúäåòî ïàçàðíà öåíà å öåíàòà, èçïîëçâàíà â ïðîöåñà íà ïðîäàæáà íà ñòîêè è óñëóãè â íåïðîìåíåíà ôîðìà íà íåçàâèñèì ïàðòíüîð, íàìàëåíà ñ ðàçõîäèòå íà òúðãîâåöà è îáè÷àéíàòà ïå÷àëáà;
â) ìåòîäà íà óâåëè÷åíàòà ñåáåñòîéíîñò, ïðè êîéòî ïàçàðíàòà öåíà ñå îïðåäåëÿ, êàòî ñåáåñòîéíîñòòà íà ïðîäóêöèÿòà ñå óâåëè÷è ñ îáè÷àéíàòà ïå÷àëáà;
ã) âñåêè äðóã ðàçóìåí ìåòîä.
19. „Ëèöå, êîåòî íå å óñòàíîâåíî íà òåðèòîðèÿòà íà ñðàíàòà” å ëèöå ñúñ ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå èçâúí òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà, êîåòî íÿìà ïîñòîÿíåí îáåêò íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà.
20. „Ìîðñêè ïëàâàòåëíè ñúäîâå” ñà ñúäîâåòå:
à) èçïîëçâàíè çà íàâèãàöèÿ â îòêðèòî ìîðå è ïëàòåí ïðåâîç íà ïúòíèöè èëè çà èçâúðøâàíå íà òúðãîâñêè, ïðîìèøëåíè èëè ðèáîëîâíè äåéíîñòè;
á) èçïîëçâàíè çà ñïàñèòåëíè ðàáîòè èëè ïîìîù â ìîðåòî èëè çà êðàéáðåæåí ðèáîëîâ, êàòî â ïîñëåäíèÿ ñëó÷àé ñå èçêëþ÷âàò ïðîâèçèèòå;
â) ñ âîåííî ïðåäíàçíà÷åíèå ñúãëàñíî îïðåäåëåíèåòî â ïîäïîçèöèÿ 89.01 íà Îáùàòà ìèòíè÷åñêà òàðèôà, íàïóñêàùè ñòðàíàòà ñ íàïðàâëåíèå êúì ÷óæäè ïðèñòàíèùà èëè ïðèñòàíè.
21. „Âúçäóõîïëàâàòåëíè ñðåäñòâà” ñà âúçäóõîïëàâàòåëíèòå ñðåäñòâà, ïîëçâàíè îò àâèîëèíèè, îïåðèðàùè ñðåùó çàïëàùàíå, ãëàâíî ïî ìåæäóíàðîäíè ìàðøðóòè.
22. “Ïðåâîçíè ñðåäñòâà” ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí ñà: 
à) ïëàâàòåëíè ñúäîâå ñ äúëæèíà íàä 7,5 ìåòðà, ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè, ïîñî÷åíè â ò. 17;
á) âúçäóõîïëàâàòåëíè ñðåäñòâà ñ òåãëî ïðè èçëèòàíå íàä 1550 êã, ñ èçêëþ÷åíèå  íà òåçè, ïîñî÷åíè â ò. 21;
â) ìîòîðíè ïúòíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñ êàïàöèòåò íàä 48 êóá. ñì èëè ñ ìîùíîñò íàä 7,2 êèëîâàòà, ãîäíè çà ïðåâîç íà ïúòíèöè èëè ñòîêè. 
23. Ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà ïî ïðåäõîäíàòà òî÷êà íå ñå ñ÷èòàò çà “íîâè”, êîãàòî çà òÿõ ñà íàëèöå åäíîâðåìåííî ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
à) äîñòàâåíè ñà ïîâå÷å îò 3 ìåñåöà ñëåä äàòàòà íà ïúðâîòî èì èçïîëçâàíå ïî ïðåäíàçíà÷åíèå è ïîâå÷å îò 6 ìåñåöà ñëåä äàòàòà íà ïúðâîòî èì èçïîëçâàíå ïî îòíîøåíèå íà ìîòîðíèòå ïúòíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà. Çà ìîòîðíèòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà çà äàòà íà ïúðâî èçïîëçâàíå ùå ñå ñìÿòà äàòàòà íà ïúðâàòà ðåãèñòðàöèÿ;; 
á) èçìèíàëè ñà ïîâå÷å îò 6000 êì - ïî îòíîøåíèå íà ïúòíèòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà, ïëàâàëè ñà ïîâå÷å îò 100 ÷àñà - ïî îòíîøåíèå íà ïëàâàòåëíèòå ñúäîâå, èëè ñà áèëè â ïîëåò ïîâå÷å îò 40 ÷àñà - ïî îòíîøåíèå íà âúçäóõîïëàâàòåëíèòå ñðåäñòâà.
24. „Äîñòàâêè ïî ñúáèðàíå íà äúëãîâå è ôàêòîðèíã” ñà äîñòàâêèòå, êîèòî íå âêëþ÷âàò çàêóïóâàíåòî íà âçåìàíå ñ îòñòúïêà, êîãàòî ðèñêúò îò ñúáèðàíå íà âçåìàíåòî íå ñå ïîåìà îò êóïóâà÷à. 
25. "Îòïàäúöè îò ÷åðíè è öâåòíè ìåòàëè" ñà ìåòàëíèòå ïðîèçâîäñòâåíè áèòîâè è ñòðîèòåëíè îòïàäúöè ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå;
26. "Äîáèâ íà îòïàäúöè îò ÷åðíè è öâåòíè ìåòàëè" å âñÿêà äåéíîñò, â ðåçóëòàò îò êîÿòî ñå îáðàçóâàò ìåòàëíè áèòîâè, ñòðîèòåëíè èëè ïðîèçâîäñòâåíè îòïàäúöè.
27. "Îáðàáîòêà íà îòïàäúöè îò ÷åðíè è öâåòíè ìåòàëè" å âñÿêà äåéíîñò ïî ñúáèðàíå, ñúõðàíåíèå, ñîðòèðàíå è ìåõàíè÷íà îáðàáîòêà íà ìåòàëíèòå îòïàäúöè áåç èçìåíåíèå íà õèìè÷åñêèÿ èì ñúñòàâ.
28. "Ïðåðàáîòêà íà îòïàäúöè îò ÷åðíè è öâåòíè ìåòàëè" å âñÿêà äåéíîñò, êîÿòî ïðîìåíÿ ñâîéñòâàòà èëè ñúñòàâà íà îòïàäúöèòå, êàòî ãè ïðåâðúùà â ñóðîâèíè çà ïðîèçâîäñòâî íà êðàéíè ïðîäóêòè èëè â êðàéíè ïðîäóêòè. 
29. „Ïîëó÷åíèòå ñòîêè è óñëóãè èëè âíåñåíèòå ñòîêè ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà îïðåäåëåíè äîñòàâêè”, àêî òå ñà èçïîëçâàíè, èçïîëçâàò ñå èëè ùå ñå èçïîëçâàò çà èçâúðøâàíåòî íà òåçè äîñòàâêè. 
30. „Äúëãîòðàéíè àêòèâè” ñà ñòîêèòå è óñëóãèòå, èçïîëçâàíè îò ëèöåòî â íåãîâàòà èêîíîìè÷åñêà äåéíîñò çà ñðîê íå ïî-ìàëêî îò åäíà ãîäèíà.
31. "Òúðãîâåö ñúñ ñòîêè - âòîðà óïîòðåáà" ïî ñìèñúëà íà òàçè ãëàâà å ëèöåòî, êîåòî ïðèäîáèâà èëè âíàñÿ ñòîêè - âòîðà óïîòðåáà, ïðîèçâåäåíèÿ íà èçêóñòâîòî, ïðåäìåòè çà êîëåêöèè èëè àíòèêâàðíè ïðåäìåòè ñ öåë äà ãè ïðîäàäå.
32. "Ñòîêè - âòîðà óïîòðåáà" ñà óïîòðåáÿâàíèòå è èíäèâèäóàëíî îïðåäåëåíè äâèæèìè âåùè, ãîäíè çà ïî-íàòàòúøíà óïîòðåáà â ñúùèÿ âèä èëè ñëåä ðåìîíò, êîèòî ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò ïî ïðåäíàçíà÷åíèåòî, çà êîåòî ñà ñúçäàäåíè, âêëþ÷èòåëíî óïîòðåáÿâàíèòå ëåêè àâòîìîáèëè. Íå ñà ñòîêè - âòîðà óïîòðåáà:
à) ïðîèçâåäåíèÿòà íà èçêóñòâîòî;
á) ïðåäìåòèòå çà êîëåêöèè;
â) àíòèêâàðíèòå ïðåäìåòè;
ã) áëàãîðîäíèòå ìåòàëè è ñêúïîöåííèòå êàìúíè íåçàâèñèìî ïîä êàêâà ôîðìà ñà.
33. "Ïðîèçâåäåíèÿ íà èçêóñòâîòî" ñà:
à) êàðòèíè, êîëàæè è äðóãè ïîäîáíè äåêîðàòèâíè ïðîèçâåäåíèÿ, ðèñóíêè è ãðàôèêè, íàïðàâåíè èçöÿëî îò ðúêàòà íà õóäîæíèê, ñ èçêëþ÷åíèå íà ïëàíîâå è ÷åðòåæè çà àðõèòåêòóðíè, èíæåíåðíè, ïðîìèøëåíè, òúðãîâñêè, òîïîãðàôñêè è äðóãè ïîäîáíè öåëè, ðú÷íî óêðàñåíè ôàáðè÷íè èçäåëèÿ, òåàòðàëíè äåêîðè, äåêîðè çà êèíî è äðóãè âèäîâå äåêîðè;
á) îðèãèíàëíè ãðàâþðè è ëèòîãðàôèè, êàòî àâòîðñêè îòïå÷àòúöè, ïðîèçâåäåíè â îãðàíè÷åíè êîëè÷åñòâà, íàïðàâî â áÿëî è ÷åðíî èëè â öâÿò íà åäíà èëè íÿêîëêî ïëî÷è, íàïðàâåíè èçöÿëî îò ðúêàòà íà õóäîæíèêà, íåçàâèñèìî îò ïðîöåñà íà èçðàáîòêà èëè èçïîëçâàíèÿ ìàòåðèàë, ñ èçêëþ÷åíèå íà ìàøèíåí èëè ôîòîìàøèíåí ïðîöåñ;
â) îðèãèíàëíè ñêóëïòóðè è ïëàñòèêè îò âñÿêàêúâ âèä ìàòåðèàë, èçâàÿíè èçöÿëî îò ðúêàòà íà ñêóëïòîðà; ñêóëïòóðíè îòëèâêè íà îðèãèíàëà äî îñåì êîïèÿ, ÷èåòî èçïúëíåíèå å êîíòðîëèðàíî îò àâòîðà èëè îò óïúëíîìîùåíè îò íåãî õóäîæíèöè;
ã) ãîáëåíè è ïàíà, èçðàáîòåíè ðú÷íî ïî õóäîæåñòâåí äèçàéí äî îñåì êîïèÿ;
ä) åäèíè÷íè êåðàìè÷íè èçäåëèÿ, èçðàáîòåíè èçöÿëî îò àâòîðà è ïîäïèñàíè îò íåãî;
å) åìàéëèðàíè ðèñóíêè âúðõó ìåäíà ïëî÷à, èçðàáîòåíè ðú÷íî äî îñåì êîïèÿ, ïîäïèñàíè îò àâòîðà èëè ñ ïå÷àò îò ñòóäèîòî, ñ èçêëþ÷åíèå íà áèæóòà è èçäåëèÿ îò çëàòî è ñðåáðî;
æ) õóäîæåñòâåíè ôîòîãðàôèè, ïîäãîòâåíè çà ïå÷àò îò àâòîðà èëè ïîä íåãîâ êîíòðîë, ñ ïîäïèñ íà àâòîðà è ïîðåäåí íîìåð, äî 30 êîïèÿ, íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà.
34. "Ïðåäìåòè çà êîëåêöèè" ñà ïîùåíñêè èëè ãåðáîâè ìàðêè ñ êëåéìî èëè áåç êëåéìî, ïðè óñëîâèå ÷å íå ñà â óïîòðåáà, êàêòî è êîëåêöèè è êîëåêöèîíåðñêè ïðåäìåòè, ïðåäñòàâëÿâàùè èíòåðåñ îò ãëåäíà òî÷êà íà çîîëîãèÿòà, ìèíåðàëîãèÿòà, àíàòîìèÿòà, èñòîðèÿòà, àðõåîëîãèÿòà, ïàëåîíòîëîãèÿòà, åòíîãðàôèÿòà èëè íóìèçìàòèêàòà.
35. "Àíòèêâàðíè ïðåäìåòè" ñà ïðåäìåòèòå, ðàçëè÷íè îò ïðîèçâåäåíèÿòà íà èçêóñòâîòî è êîëåêöèîíåðñêèòå ïðåäìåòè, êîèòî ñà íà âúçðàñò íàä 100 ãîäèíè.
36. "Èíâåñòèöèîííî çëàòî" å:
à) çëàòî ïîä ôîðìàòà íà êþë÷åòà èëè ïëî÷êè ñ òåãëî, ïðèåòî îò ïàçàðèòå çà çëàòî, è ñ ÷èñòîòà, ðàâíà íà èëè ïî-ãîëÿìà îò 995 õèëÿäíè;
á) çëàòíè ìîíåòè, îïðåäåëåíè ñúñ çàïîâåä íà óïðàâèòåëÿ íà Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà è ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå, çà êîèòî ñà åäíîâðåìåííî íàëèöå ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
- ñà ñ ÷èñòîòà, ðàâíà èëè ïî-ãîëÿìà îò 900 õèëÿäíè;
- ñà èçñå÷åíè ñëåä 1800 ã;
- ñà èëè ñà áèëè çàêîííî ïëàòåæíî ñðåäñòâî â ñòðàíàòà, îò êîÿòî ïðîèçõîæäàò;
- ñå ïðîäàâàò îáèêíîâåíî íà öåíà, êîÿòî íå íàäâèøàâà ñòîéíîñòòà íà çëàòîòî ïî ïàçàðíè öåíè, ñúäúðæàùî ñå â ìîíåòèòå ïîâå÷å îò 80 íà ñòî.
37. “Òðàíñïîðò íà ñòîêè â ðàìêèòå íà Îáùíîñòòà” å òðàíñïîðòúò, ïðè êîéòî ìÿñòîòî íà îòïðàâÿíå è ìÿñòîòî íà ïðèñòèãàíå ñå íàìèðàò íà òåðèòîðèÿòà íà äâå ðàçëè÷íè ñòðàíè-÷ëåíêè. Òðàíñïîðòúò íà ñòîêè, êîãàòî ìÿñòîòî íà îòïðàâÿíå è ìÿñòîòî íà ïðèñòèãàíå ñå íàìèðàò íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà, ñå ñ÷èòà çà òðàíñïîðò íà ñòîêè â ðàìêèòå íà Îáùíîñòòà, êîãàòî òîçè òðàíñïîðò å ñâúðçàí ïðÿêî ñ òðàíñïîðò íà ñòîêè, ìÿñòîòî íà îòïðàâÿíå è íà ïðèñòèãàíå íà êîèòî å ðàçïîëîæåíî íà òåðèòîðèèòå íà äâå ðàçëè÷íè ñòðàíè-÷ëåíêè.
38. “Ìÿñòî íà îòïðàâÿíå” å ìÿñòîòî, îò êîåòî òðàíñïîðòúò ôàêòè÷åñêè òðúãâà, êàòî íå ñå âçåìà ïðåäâèä ôàêòè÷åñêè ïðîïúòóâàíîòî ðàçñòîÿíèå äî ìÿñòîòî, êúäåòî ñå íàìèðàò ñòîêèòå.
39. “Ìÿñòî íà ïðèñòèãàíå” å ìÿñòîòî, íà êîåòî òðàíñïîðòúò íà ñòîêèòå ôàêòè÷åñêè çàâúðøâà. 
40. “Ïúðâî ìåñòîíàçíà÷åíèå” å ìÿñòîòî, ïîñî÷åíî â òîâàðèòåëíèöàòà consignment note/way-bill èëè â äðóã òðàíñïîðòåí äîêóìåíò, ÷ðåç êîéòî ñòîêèòå ñå âíàñÿò â ñòðàíàòà-âíîñèòåë. Êîãàòî íÿìà òàêîâà ïîñî÷âàíå, çà ïúðâî ìåñòîíàçíà÷åíèå ñå ïðèåìà ìÿñòîòî íà ïúðâîòî ïðåõâúðëÿíå íà òîâàðà â ñòðàíàòà-âíîñèòåë.


Преходни и заключителни разпоредби

§ 2.  Òîçè çàêîí îòìåíÿ Çàêîíà çà äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò (îáí., ÄÂ, áð. 153 îò 1998 ã.; ïîïð., áð. 1 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 44, 62, 64, 103 è 111 îò 1999 ã., áð. 63, 78 è 102 îò 2000 ã., áð. 109 îò 2001 ã., áð. 28, 45 è 117 îò 2002 ã., áð. 37, 42, 86 è 109 îò 2003 ã.).
§ 3. Äî 1 ÿíóàðè 2007 ã. íå ñå ïðèëàãàò ðàçïîðåäáèòå îòíîñíî âúòðåîáùíîñòíèòå äîñòàâêè èëè ïðèäîáèâàíèÿ èëè äîñòàâêè, ÷èåòî äàíú÷íî òðåòèðàíå å â çàâèñèìîñò îò òîâà äàëè ïîëó÷àòåëÿò èëè äîñòàâ÷èêúò å óñòàíîâåí â ñòðàíà - ÷ëåíêà íà Îáùíîñòòà. 
§ 4. Äî 1 ÿíóàðè 2007 ã. âíîñ íà ñòîêè ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí å âúâåæäàíåòî íà ñòîêè íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà îò òåðèòîðèÿòà íà äðóãà ñòðàíà.
§ 5. (1) Äî 1 ÿíóàðè 2007 ã. îáëàãàåìè äîñòàâêè ñ íóëåâà ñòàâêà ñà:
1. äîñòàâêèòå íà ñòîêè, êîèòî ñå ïðåâîçâàò îò ìÿñòî íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà äî ìÿñòî èçâúí ñòðàíàòà îò äîñòàâ÷èêà èëè îò íåãîâî èìå;
2. äîñòàâêèòå íà ñòîêè, êîèòî ñå ïðåâîçâàò îò ìÿñòî íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà äî ìÿñòî èçâúí ñòðàíàòà îò ïîëó÷àòåëÿ èëè îò íåãîâî èìå, àêî ïîëó÷àòåëÿò å ëèöå, êîåòî íå å óñòàíîâåíî íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà. Òîâà èçèñêâàíå íå ñå ïðèëàãà, êîãàòî ñòîêèòå ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà çàðåæäàíå, îáîðóäâàíå è ñíàáäÿâàíå íà ïëàâàòåëíè ñúäîâå çà ðàçâëå÷åíèÿ, êàêòî è çà ÷àñòíè ñàìîëåòè è äðóãè ñðåäñòâà çà ïðåâîç çà ëè÷íè íóæäè.
(2) Çà óäîñòîâåðÿâàíå íà íàëè÷èåòî íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1 äîñòàâ÷èêúò òðÿáâà äà ðàçïîëàãà ñ:
1. ïèñìåíà ìèòíè÷åñêà äåêëàðàöèÿ çà ïîñòàâÿíåòî íà ñòîêèòå ïîä ðåæèì „èçíîñ”, â êîÿòî ìèòíè÷åñêèòå âëàñòè óäîñòîâåðÿâàò, ÷å ñòîêèòå ñà íàïóñíàëè òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà.
2. òðàíñïîðòíè äîêóìåíòè çà ïðåâîçà íà òåçè ñòîêè èçâúí òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà.
(3) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1, ò. 2, êîãàòî ñòîêèòå ñå èçíàñÿò â ëè÷íèÿ áàãàæ íà ïúòíèöèòå, ðàçïîðåäáàòà ñå ïðèëàãà, àêî:
1. ïúòíèêúò íå ñå å óñòàíîâèë íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà;
2. ñòîêèòå ñå òðàíñïîðòèðàò èçâúí ñòðàíàòà ïðåäè êðàÿ íà òðåòèÿ ìåñåö, ñëåäâàù ìåñåöà, ïðåç êîéòî å èçâúðøåíà äîñòàâêàòà;
3. îáùàòà ñòîéíîñò íà äîñòàâêàòà, âêëþ÷èòåëíî äàíúêà, ïðåâèøàâà 350 ëâ.
(4) Çà ïðèëàãàíåòî íà àë. 3 ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå èçäàâà íàðåäáà.
§ 6. Äî 1 ÿíóàðè 2007 ã. ñòàâêàòà íà äàíúêà å 7 íà ñòî çà ñëåäíèòå äîñòàâêè:
1.	ïðîäàæáàòà îò õîòåëèåð íà îñíîâíè òóðèñòè÷åñêè óñëóãè, êîèòî ñà ÷àñò îò îðãàíèçèðàíî ïúòóâàíå, êîèòî ùå ñå ïîëçâàò â ñòðàíàòà îò ÷óæäåñòðàíåí òóðèñò íà ÷óæäåñòðàíåí òóðîïåðàòîð, êîéòî íå å ðåãèñòðèðàí ïî òîçè çàêîí
2.	ïðîäàæáàòà îò òóðîïåðàòîð èëè òóðèñòè÷åñêè àãåíò íà îðãàíèçèðàíî ïúòóâàíå, êîåòî ùå ñå ïîëçâà â ñòðàíàòà îò ÷óæäåñòðàíåí òóðèñò íà ÷óæäåñòðàííî ëèöå, êîåòî íå å ðåãèñòðèðàíî ïî òîçè çàêîí
§ 7.  Äî 1 ÿíóàðè 2007 ã. îñâîáîäåíè äîñòàâêè ñà:
1. äîñòàâêèòå íà ó÷åáíèöè è ó÷åáíè ïîìàãàëà çà ñèñòåìàòà íà íàðîäíàòà ïðîñâåòà, îäîáðåíè êàòî òàêèâà îò ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà èëè îò ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà â ðàìêèòå íà óòâúðäåíèòå çàäúëæèòåëíè ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëíè ïðîãðàìè; 
2. äîñòàâêèòå íà ó÷åáíèöè çà ñèñòåìàòà íà âèñøåòî îáðàçîâàíèå, îäîáðåíè êàòî òàêèâà îò ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà èëè îò ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà â ðàìêèòå íà óòâúðäåíèòå èì ó÷åáíè ïëàíîâå;
3. äîñòàâêèòå íà óñëóãè, ñâúðçàíè ñ îáó÷åíèåòî íà ïëàíèíñêè ñïàñèòåëè, èçâúðøâàíè îò Áúëãàðñêèÿ ×åðâåí êðúñò ïî Çàêîíà çà Áúëãàðñêèÿ ×åðâåí êðúñò;
4. äîñòàâêèòå íà ïîìîùíî-òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ;
5. èçâúðøâàíåòî íà óñëóãè îò àäâîêàò èëè íîòàðèóñ ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäâîêàòóðàòà èëè Çàêîíà çà íîòàðèóñèòå è íîòàðèàëíàòà äåéíîñò;
6. äîñòàâêèòå íà êóëòóðíè öåííîñòè, ïî êîèòî äîñòàâ÷èê èëè ïîëó÷àòåë å ìóçåé, õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ è áèáëèîòåêà, ôèíàíñèðàíè îò äúðæàâíèÿ èëè îáùèíñêèÿ áþäæåò;
7. ïðîäàæáàòà íà áèëåòè çà ñïîðòíè ñúñòåçàíèÿ;
8. ïðåõâúðëÿíåòî íà ñîáñòâåíîñò âúðõó õëåáíî èëè ôóðàæíî çúðíî, ïðåäîñòàâåíî êàòî çàïëàùàíå â íàòóðà íà ðåíòà èëè íà ÷àñò îò íåÿ;
9. èçâúðøâàíåòî îò êîîïåðàöèè ñúñ ñîáñòâåíè ìàøèíè íà óñëóãè ïî îáðàáîòâàíåòî íà çåìÿ - ñîáñòâåíîñò íà ÷ëåíîâå íà ñúùàòà êîîïåðàöèÿ, êàêòî è îòãëåæäàíåòî è ïðèäîáèâàíåòî íà ïðîäóêöèÿ îò ñúùàòà çåìÿ çà êîîïåðàöèÿòà;
10. äîñòàâêèòå íà:
à) áèòîâè, ïðîèçâîäñòâåíè èëè ñòðîèòåëíè îòïàäúöè îò ÷åðíè è öâåòíè ìåòàëè;
á) óñëóãè ïî äîáèâ, îáðàáîòêà èëè ïðåðàáîòêà íà îòïàäúöè ïî áóêâà „à”;
11. ïðèâàòèçàöèÿòà íà îáåêòè ïî ÷ë. 1, àë. 2 îò Çàêîíà çà ïðèâàòèçàöèÿ è ñëåäïðèâàòèçàöèîíåí êîíòðîë.
§ 8. Äî 1 ÿíóàðè 2007 ã. îñâîáîäåí å âíîñúò íà:
1. áåçâúçìåçäíè ïîìîùè ñ èçêëþ÷åíèå íà àêöèçíè ñòîêè îò ó÷åáíè, ëå÷åáíè è çäðàâíè çàâåäåíèÿ, êàêòî è îò íàó÷íè, êóëòóðíè, ïðîñâåòíè è ñîöèàëíè îðãàíèçàöèè íà áþäæåòíà èçäðúæêà, îò ìèíèñòåðñòâà, âåäîìñòâà è äðóãè äúðæàâíè è îáùèíñêè îðãàíè, îò Áúëãàðñêèÿ ÷åðâåí êðúñò, îò Àãåíöèÿòà çà ÷óæäåñòðàííà ïîìîù è îò þðèäè÷åñêè ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë, îñúùåñòâÿâàùè îáùåñòâåíîïîëåçíà äåéíîñò è âïèñàíè â öåíòðàëíèÿ ðåãèñòúð íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë çà îáùåñòâåíîïîëåçíà äåéíîñò ïðè Ìèíèñòåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî;
2. ñëåäíèòå ñòîêè, çàêóïåíè îò Áúëãàðñêèÿ ×åðâåí êðúñò:
à) ñòîêè, ñïåöèàëíî ïðèãîäåíè çà âîäíî è ïëàíèíñêî ñïàñÿâàíå è ãðàæäàíñêà çàùèòà;
á) ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà è òåõíèêà çà íóæäèòå ìó, àêî ñà ïðèäîáèòè ñ áåçâúçìåçäíî ïðåäîñòàâåíè çà òàçè öåë ôèíàíñîâè ñðåäñòâà;
3. ïîìîùíè òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà è ñúîðúæåíèÿ çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ.
§ 9. Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå èçäàâà íàðåäáèòå ïî òîçè çàêîí â ñðîê 3 ìåñåöà ñëåä îáíàðîäâàíåòî ìó.
§ 10. Òîçè çàêîí âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2006 ã.

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………………… 2005 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:
(Áîðèñëàâ Âåëèêîâ)
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êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò



Ïðîåêòúò íà Çàêîí çà äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò å èçãîòâåí âúâ âðúçêà ñ ïîäãîòîâêàòà çà ÷ëåíñòâî è ïîåòèòå àíãàæèìåíòè îò Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ âúâ âðúçêà ñ ïðèñúåäèíÿâàíåòî êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç (ÅÑ). 
Ïðîåêòúò ðåãëàìåíòèðà îáëàãàíåòî ñ äàíúêà íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà îò 1 ÿíóàðè 2006 ã., êàêòî è îáëàãàíåòî íà ñäåëêèòå ïðè òúðãîâèÿòà ìåæäó Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ è ñòðàíèòå ÷ëåíêè ñëåä ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà ñòðàíàòà íè êúì ÅÑ ñëåä 1 ÿíóàðè 2007 ã. 
Çàêîíîïðîåêòúò ñå áàçèðà íà ñëåäíèòå îñíîâíè ïðèíöèïè:
1. ïúëíà õàðìîíèçàöèÿ ñ åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî
2. ìîäåðåí è ëåñåí çà àäìèíèñòðèðàíå - îò äàíúêîïëàòöèòå è äàíú÷íàòà àäìèíèñòðàöèÿ
Íàáëèæàâàíåòî íà ïðèåìàíåòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â ÅÑ íàëàãà âñå ïî-ïúëíî è ïî-òî÷íî èìïëåìåíòèðàíå íà åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî â íàöèîíàëíèÿ äàíú÷åí çàêîí. Åòî çàùî, âúïðåêè ÷å ñå çàïàçâàò îñíîâíèòå ïðèíöèïè, ÷ðåç ïðîåêòîçàêîíà ñå ðåôîðìèðà îáëàãàíåòî ñ ÄÄÑ, òàêà ÷å òî â ïî-ãîëÿìà ñòåïåí äà îòãîâàðÿ íà îáëàãàíåòî ñ òîçè äàíúê â îñòàíàëèòå ñòðàíè-÷ëåíêè íà ÅÑ. 
Èçêëþ÷åíèÿ îò åâðîïåéñêèòå íîðìè ñà äîïóñíàòè ñàìî çà ñòðîãî îãðàíè÷åí áðîé ñëó÷àè è çà îãðàíè÷åí ïåðèîä îò âðåìå – ñëó÷àè, çàñÿãàùè ãëàâíî ðåæèìà íà îáëàãàíå/îñâîáîæäàâàíå íà îïðåäåëåíè äîñòàâêè îò îáùåñòâåíè èíòåðåñ - äî 1 ÿíóàðè 2007 ã. 
Òúé êàòî ïðèåìàíåòî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ ñúùåñòâåíî ùå èçìåíè îáëàãàíåòî ñ äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò, â ïðîåêòîçàêîíà ñà âêëþ÷åíè è òåçè ðàçïîðåäáè, êîèòî ùå ñà ïðèëîæèìè ñëåä ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà ñòðàíàòà íè êúì ÅÑ, ïî-êîíêðåòíî âúòðåîáùíîñòíàòà òúðãîâèÿ. 
Òîçè ïîäõîä å âúçïðèåò ñ öåë äà áúäå ïðåäîñòàâåíî äîñòàòú÷íî âðåìå – áëèçî åäíà ãîäèíà, íà òúðãîâöèòå è ëèöàòà, àäìèíèñòðèðàùè äàíúêà, äà ñå çàïîçíàÿò ñ èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà è äà íàïðàâÿò íåîáõîäèìèòå ïðîìåíè â îðãàíèçàöèÿòà íà ðàáîòàòà ñè.  
Ïðè ðàçðàáîòâàíåòî íà ïðîåêòà ñà âçåòè ïðåäâèä ïîñëåäíèòå îáùåñòâåíî-èêîíîìè÷åñêè îòíîøåíèÿ è ïðàêòèêè, òàêà ÷å ñúùèÿò â íàé-ïúëíà ñòåïåí äà îòãîâàðÿ íà îòíîøåíèÿòà ìåæäó ñòîïàíñêèòå ñóáåêòè. Âúâåäåíèòå îãðàíè÷åíèÿ, èçèñêâàíèÿ è àäìèíèñòðàòèâíèòå ïðîöåäóðè ñà ìàêñèìàëíî îïðîñòåíè, òàêà ÷å èçïúëíåíèåòî èì äà èçèñêâà ìèíèìàëíè óñèëèÿ.
Êúäåòî å âúçìîæíî, å ïðåäîñòàâåíà âúçìîæíîñò íà ñàìèòå äàíúêîïëàòöè äà èçáåðàò íàé-ïîäõîäÿùèÿ çà òÿõ íà÷èí íà äàíú÷íî îáëàãàíå. 
Îãðàíè÷åí å îáõâàòúò íà ïîäçàêîíîâèòå íîðìàòèâíè àêòîâå, êîèòî ñà íåîáõîäèìè çà ïðèëîæåíèåòî íà çàêîíà, è å ïðåìàõíàò ïðàâèëíèêúò çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.
Íÿêîè îò ñúùåñòâåíèòå èçìåíåíèÿ, êîèòî ñå ïðåäâèæäàò â ïðîåêòà â ñðàâíåíèå ñ äåéñòâàùèÿ çàêîí, ñà:
Ïðåäìåò íà äàíúêà, òåðèòîðèàëåí îáõâàò, äàíú÷íî çàäúëæåíè ëèöà:
1.	ñèíõðîíèçèðàò ñå ðàçïîðåäáèòå íà äàíú÷íîòî è ìèòíè÷åñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî â îáëàñòòà íà òåðèòîðèàëíèÿ îáõâàò (ñâîáîäíèòå çîíè, ñâîáîäíèòå ñêëàäîâå è îáåêòèòå çà áåçìèòíà òúðãîâèÿ ñå âêëþ÷âàò â òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà)  è ñëó÷àèòå íà âúçíèêâàíå íà äàíú÷íî è ìèòíè÷åñêî çàäúëæåíèå;
2.	ðåôîðìèðà ñå îáëàãàíåòî íà äúðæàâíèòå îðãàíè, ñóáñèäèèòå è ôèíàíñèðàíèÿòà – ðàçøèðåíè å îáõâàòúò íà äåéíîñòèòå, çà êîèòî äúðæàâíèòå îðãàíè íÿìà äà ïîäëåæàò íà îáëàãàíå;
3.	ïðåäâèæäà ñå äà ñå ðàçãëåæäàò êàòî äàíú÷íî çàäúëæåíè ëèöà ëèöàòà, êîèòî èçâúðøâàò èíöèäåíòíè äîñòàâêè íà íîâè ñãðàäè, çåìÿ çà ñòðîåæ è íîâè ïðåâîçíè ñðåäñòâà;
4.	ïðåäëàãà ñå ãðóïîâà ðåãèñòðàöèÿ – äâå èëè ïîâå÷å ëèöà äà ñå ðàçãëåæäàò êàòî åäíî çà öåëèòå íà äàíú÷íîòî îáëàãàíå, àêî ñà òÿñíî ñâúðçàíè;
5.	èçÿñíÿâà ñå äàíú÷íîòî òðåòèðàíå íà äîñòàâêèòå ïðè óñëîâèÿòà íà ôèíàíñîâ ëèçèíã è äîñòàâêèòå ïðè óñëîâèÿòà íà êîìèñèîíåí äîãîâîð, ïðîìåíÿ ñå äàíú÷íîòî ñúáèòèå, êàòî ñå ñèíõðîíèçèðà îáëàãàíåòî èì ñúñ ñ÷åòîâîäíèòå ñòàíäàðòè;
6.	ïðåìàõâà ñå îáëàãàíåòî íà áåçâúçìåçäíèòå äîñòàâêè íà ñòîêè è óñëóãè ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå, êîãàòî ëèöåòî å ïîëçâàëî äàíú÷åí êðåäèò çà òÿõ, âêëþ÷èòåëíî â ñëó÷àèòå, êîãàòî ïîëó÷àòåëè ñà äúðæàâíè îðãàíè èëè ëèöà íà áþäæåòíà èçäðúæêà; 
7.	ïðåìàõâàò ñå „íåäîñòàâêèòå” çà ñëó÷àèòå íà ïðåäîñòàâÿíå íà ñòîêè è óñëóãè íà îñíîâàíèå ãëàâà XIV îò Êîäåêñà íà òðóäà è ñå èçÿñíÿâàò ïðàâèëàòà çà îïðåäåëÿíå íàëè÷èåòî íà äîñòàâêè ìåæäó ðàáîòîäàòåë è ðàáîòíèöè è ñëóæèòåëè, äàíú÷íàòà îñíîâà è íàëè÷èåòî íà äàíú÷åí êðåäèò;
8.	ïðåìàõâàò ñå „íåäîñòàâêèòå” âúâ âðúçêà ñ ãàðàíöèîííî îáñëóæâàíå.
Ðåãèñòðàöèÿ ïî çàêîíà
9.	âúâåæäà ñå äîáðîâîëíà ðåãèñòðàöèÿ, íåçàâèñèìî îò îáëàãàåìèÿ îáîðîò;
10.	çàïàçâà ñå ïðàãúò çà ðåãèñòðàöèÿ îò 50 000 ëâ., íî ñå ïðîìåíÿ íà÷èíúò çà èç÷èñëÿâàíåòî ìó – ïðåäâèæäà ñå òîé äà ñå èç÷èñëÿâà çà êàëåíäàðíà ãîäèíà, à íå çà 12 ìåñåöà íàçàä, êàêòî è äà íå âêëþ÷âà ïðîäàæáèòå íà äúëãîòðàéíè àêòèâè îò ëèöàòà. 
Ìÿñòî íà äîñòàâêèòå 
11.	èçÿñíÿâà ñå ìÿñòîòî íà èçïúëíåíèå íà äîñòàâêèòå íà èíòåëåêòóàëíè óñëóãè è óñëóãè ïî îòäàâàíå ïîä íàåì íà òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà; 
12.	èçÿñíÿâà ñå ìÿñòîòî íà èçïúëíåíèå íà äîñòàâêèòå íà ñòîêè, ïðåäè òå äà ñà âíåñåíè è äîñòàâêèòå íà áîðäà íà êîðàáè, ñàìîëåòè è äð.
Äàíú÷íî ñúáèòèå è äàíú÷íà îñíîâà
13.	îïðîñòÿâàò ñå ïðàâèëàòà çà îïðåäåëÿíå íà äàíú÷íîòî ñúáèòèå, êàòî ñå ïðåìàõâàò ñïåöèàëíèòå ðàçïîðåäáè ïî îòíîøåíèå íà äîñòàâêè ïðè óñëîâèÿòà íà ôèíàíñîâ ëèçèíã, ïðîäàæáè ïî ïîùàòà è ÷ðåç àâòîìàòè çà ïðîäàæáà;
14.	îïðîñòÿâàò ñå ïðàâèëàòà çà îïðåäåëÿíå íà äàíú÷íàòà îñíîâà - ïðåìàõâàò ñå ñïåöèàëíèòå ðåæèìè çà îïðåäåëÿíå íà äàíú÷íàòà îñíîâà ïðè äîñòàâêè íà ñãðàäè è ïðåâîçíè ñðåäñòâà;
15.	èçÿñíÿâàò ñå è ñå îãðàíè÷àâàò ñëó÷àèòå, ïðè êîèòî ñóáñèäèèòå è ôèíàíñèðàíèÿòà ñå âêëþ÷âàò â äàíú÷íàòà îñíîâà è ïîäëåæàò íà îáëàãàíå;
16.	èçêëþ÷âàò ñå îò äàíú÷íàòà îñíîâà ðàçõîäè, íàïðàâåíè îò èìåòî è çà ñìåòêà íà ïîëó÷àòåëÿ.
Äàíú÷íè ñòàâêè è îñâîáîæäàâàíå îò äàíúêà ïðè äîñòàâêè
17.	Çàïàçâà ñå ñòàâêà íà äàíúêà îò 20 íà ñòî, à äî 
31 äåêåìâðè 2006 ã. çà íÿêîè äîñòàâêè íà òóðèñòè÷åñêè óñëóãè ñå ïðåäâèæäà ñòàâêà 7 íà ñòî;
18.	âúâåæäà ñå íóëåâà ñòàâêà íà äàíúêà çà äîñòàâêè ñ ìÿñòî íà èçïúëíåíèå èçâúí òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà – èíòåëåêòóàëíè óñëóãè è òåëåêîìóíèêàöèîííè óñëóãè â ïîëçà íà ÷óæäåñòðàííè ëèöà, äîñòàâêè íà ñòîêè ñ ìÿñòî íà èçïúëíåíèå èçâúí òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà è äð.;
19.	âúâåæäà ñå íóëåâà ñòàâêà çà äîñòàâêèòå íà ñòîêè ïîä ñïåöèàëåí ìèòíè÷åñêè ðåæèì, íàìèðàùè ñå â ñâîáîäíè çîíè, ñêëàäîâå, îáåêòè çà áåçìèòíà òúðãîâèÿ;
20.	ðàçøèðÿâà ñå îáõâàòúò íà íóëåâàòà ñòàâêà íà äàíúêà, âêëþ÷èòåëíî â ñëó÷àèòå íà äîñòàâêè, êîèòî îáñëóæâàò ìåæäóíàðîäíèÿ ñòîêîâ òðàôèê, âêë. ïîñðåäíè÷åñêè óñëóãè;
21.	ïðåìàõâà ñå íóëåâàòà ñòàâêà íà äàíúêà çà ëåêè àâòîìîáèëè çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ;
22.	ïðåìàõâà ñå íóëåâàòà ñòàâêà íà äàíúêà çà äîñòàâêè ïî ïðîäàæáàòà íà äèâå÷, ëîâíè òðîôåè, äèâå÷îâè ïðîäóêòè è îáñëóæâàùèòå ãè äåéíîñòè; 
23.	ïðåìàõâà ñå íóëåâàòà ñòàâêà íà óñëóãè, ñâúðçàíè ñ æåëåçîïúòíèÿ òðàíñïîðò;
24.	îñâîáîæäàâàò ñå äîñòàâêèòå íà ñãðàäè, êîèòî íå ñà íîâè, ïðåìàõâà ñå  îñâîáîæäàâàíåòî íà äîñòàâêèòå íà çåìÿ â ñòðîèòåëíèòå ãðàíèöè íà íàñåëåíèòå ìåñòà, êàòî ñå çàïàçâà îñâîáîæäàâàíåòî îò äàíúê íà äîñòàâêèòå ñúñ çåìåäåëñêà è ãîðñêà çåìÿ;
25.	îñâîáîæäàâàò ñå äîñòàâêèòå, èçâúðøâàíè îò îðãàíèçàöèè ñ èäåàëíà öåë; 
26.	îñâîáîæäàâàò ñå äîñòàâêèòå, èçâúðøâàíè îò ðåëèãèîçíè èíñòèòóöèè; 
27.	ïðåìàõâà ñå ñëåä 1 ÿíóàðè 2007 ã. îñâîáîæäàâàíåòî íà:
- äîñòàâêèòå íà ó÷åáíèöè è ó÷åáíè ïîìàãàëà çà ñèñòåìàòà íà íàðîäíàòà ïðîñâåòà, îäîáðåíè êàòî òàêèâà îò ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà èëè îò ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà â ðàìêèòå íà óòâúðäåíèòå çàäúëæèòåëíè ó÷åáíî-îáðàçîâàòåëíè ïðîãðàìè; 
-	äîñòàâêèòå íà ó÷åáíèöè çà ñèñòåìàòà íà âèñøåòî îáðàçîâàíèå, îäîáðåíè êàòî òàêèâà îò ìèíèñòúðà íà îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà èëè îò ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà â ðàìêèòå íà óòâúðäåíèòå èì ó÷åáíè ïëàíîâå;
-	äîñòàâêèòå íà óñëóãè, ñâúðçàíè ñ îáó÷åíèåòî íà ïëàíèíñêè ñïàñèòåëè, èçâúðøâàíè îò Áúëãàðñêèÿ ×åðâåí êðúñò ïî Çàêîíà çà Áúëãàðñêèÿ ×åðâåí êðúñò;
-	äîñòàâêèòå íà ïîìîùíî-òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ;
-	èçâúðøâàíåòî íà óñëóãè îò àäâîêàò èëè íîòàðèóñ ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäâîêàòóðàòà èëè Çàêîíà çà íîòàðèóñèòå è íîòàðèàëíàòà äåéíîñò;
-	äîñòàâêèòå íà êóëòóðíè öåííîñòè, ïî êîèòî äîñòàâ÷èê èëè ïîëó÷àòåë å ìóçåé, õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ è áèáëèîòåêà, ôèíàíñèðàíè îò äúðæàâíèÿ èëè îáùèíñêèÿ áþäæåò;
-	ïðîäàæáàòà íà áèëåòè çà ñïîðòíè ñúñòåçàíèÿ;
-	ïðåõâúðëÿíåòî íà ñîáñòâåíîñò âúðõó õëåáíî èëè ôóðàæíî çúðíî, ïðåäîñòàâåíî êàòî çàïëàùàíå â íàòóðà íà ðåíòà èëè íà ÷àñò îò íåÿ;
-	èçâúðøâàíåòî îò êîîïåðàöèè ñúñ ñîáñòâåíè ìàøèíè íà óñëóãè ïî îáðàáîòâàíåòî íà çåìÿ - ñîáñòâåíîñò íà ÷ëåíîâå íà ñúùàòà êîîïåðàöèÿ, êàêòî è îòãëåæäàíåòî è ïðèäîáèâàíåòî íà ïðîäóêöèÿ îò ñúùàòà çåìÿ çà êîîïåðàöèÿòà;
-	áåçâúçìåçäíè ïîìîùè, ñ èçêëþ÷åíèå íà àêöèçíè ñòîêè, îò ó÷åáíè, ëå÷åáíè è çäðàâíè çàâåäåíèÿ, êàêòî è îò íàó÷íè, êóëòóðíè, ïðîñâåòíè è ñîöèàëíè îðãàíèçàöèè íà áþäæåòíà èçäðúæêà, îò ìèíèñòåðñòâà, âåäîìñòâà è äðóãè äúðæàâíè è îáùèíñêè îðãàíè, îò Áúëãàðñêèÿ ×åðâåí êðúñò, îò Àãåíöèÿòà çà ÷óæäåñòðàííà ïîìîù è îò þðèäè÷åñêè ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë, îñúùåñòâÿâàùè îáùåñòâåíîïîëåçíà äåéíîñò è âïèñàíè â öåíòðàëíèÿ ðåãèñòúð íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë çà îáùåñòâåíîïîëåçíà äåéíîñò ïðè Ìèíèñòåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî;
-	ñëåäíèòå ñòîêè, çàêóïåíè îò Áúëãàðñêèÿ ×åðâåí êðúñò:
à) ñòîêè, ñïåöèàëíî ïðèãîäåíè çà âîäíî è ïëàíèíñêî ñïàñÿâàíå è ãðàæäàíñêà çàùèòà;
á) ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà è òåõíèêà çà íóæäèòå ìó, àêî ñà ïðèäîáèòè ñ áåçâúçìåçäíî ïðåäîñòàâåíè çà òàçè öåë ôèíàíñîâè ñðåäñòâà;
-	äîñòàâêèòå íà :
à)  áèòîâè, ïðîèçâîäñòâåíè èëè ñòðîèòåëíè îòïàäúöè îò ÷åðíè è öâåòíè ìåòàëè;
á)  óñëóãè ïî äîáèâ, îáðàáîòêà èëè ïðåðàáîòêà íà îòïàäúöè ïî áóêâà „à”
-	ïðèâàòèçàöèÿòà íà îáåêòè ïî ÷ë. 1, àë. 2 îò Çàêîíà çà ïðèâàòèçàöèÿ è ñëåäïðèâàòèçàöèîíåí êîíòðîë.
Îñâîáîæäàâàíå ïðè âíîñ
28.	îñâîáîæäàâà ñå âíîñúò íà åëåêòðîåíåðãèÿ è ïðèðîäåí ãàç ÷ðåç ðàçïðåäåëèòåëíà ñèñòåìà;
29.	ïðåìàõâà ñå îñâîáîæäàâàíåòî íà ÿäðåíî ãîðèâî;
30.	ïðåìàõâà ñå îñâîáîæäàâàíåòî íà âíîñà íà ïîìîùíè òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà è ñúîðúæåíèÿ çà õîðà ñ óâðåæäàíèÿ, êàêòî è ðåçåðâíè ÷àñòè çà òÿõ, âêëþ÷èòåëíî ëåêè àâòîìîáèëè ;
31.	Îò 1 ÿíóàðè 2007 ã. ñå ïðåìàõâà îñâîáîæäàâàíåòî íà âíîñà íà: 
-	áåçâúçìåçäíè ïîìîùè, ñ èçêëþ÷åíèå íà àêöèçíè ñòîêè, îò ó÷åáíè, ëå÷åáíè è çäðàâíè çàâåäåíèÿ, êàêòî è îò íàó÷íè, êóëòóðíè, ïðîñâåòíè è ñîöèàëíè îðãàíèçàöèè íà áþäæåòíà èçäðúæêà, îò ìèíèñòåðñòâà, âåäîìñòâà è äðóãè äúðæàâíè è îáùèíñêè îðãàíè, îò Áúëãàðñêèÿ ÷åðâåí êðúñò, îò Àãåíöèÿòà çà ÷óæäåñòðàííà ïîìîù è îò þðèäè÷åñêè ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë, îñúùåñòâÿâàùè îáùåñòâåíîïîëåçíà äåéíîñò è âïèñàíè â öåíòðàëíèÿ ðåãèñòúð íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà ñ íåñòîïàíñêà öåë çà îáùåñòâåíîïîëåçíà äåéíîñò ïðè Ìèíèñòåðñòâîòî íà ïðàâîñúäèåòî;
-	ñëåäíèòå ñòîêè, çàêóïåíè îò Áúëãàðñêèÿ ×åðâåí êðúñò:
à) ñòîêè, ñïåöèàëíî ïðèãîäåíè çà âîäíî è ïëàíèíñêî ñïàñÿâàíå è ãðàæäàíñêà çàùèòà;
á) ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà è òåõíèêà çà íóæäèòå ìó, àêî ñà ïðèäîáèòè ñ áåçâúçìåçäíî ïðåäîñòàâåíè çà òàçè öåë ôèíàíñîâè ñðåäñòâà;
Äàíú÷åí êðåäèò
32.	ïðåìàõâà ñå âúçìîæíîñòòà çà îòêàç íà ïðàâî íà äàíú÷åí êðåäèò ïðè íåñïàçâàíå íà çàêîíà â ñëó÷àèòå íà ïðåäõîäíè äîñòàâêè;
33.	èçÿñíÿâàò ñå ñëó÷àèòå, êîãàòî íå å íàëèöå ïðàâî íà äàíú÷åí êðåäèò – àâòîìîáèëè, ïðåäñòàâèòåëíè ðàçõîäè è äðóãè ïîäîáíè;
34.	ïðåìàõâà ñå âúçìîæíîñòòà çà ïîëçâàíå íà äàíú÷åí êðåäèò çà ñòîêè è óñëóãè, ïîëó÷åíè ïðåäè ðåãèñòðàöèÿòà. 
Âúçñòàíîâÿâàíå íà äàíúêà
35.	îïðîñòÿâà ñå ïðîöåäóðàòà ïî ïðèñïàäàíåòî, ïðèõâàùàíåòî è âúçñòàíîâÿâàíåòî íà äàíúêà ïðè çàïàçâàíå íà ñðîêîâåòå çà âúçñòàíîâÿâàíå;
36.	ðàçøèðÿâàò ñå ñëó÷àèòå íà âúçñòàíîâÿâàíå íà äàíúêà, ïëàòåí îò ÷óæäåñòðàííè ëèöà. 

Äðóãè
37.	îïðîñòÿâàò ñå èçèñêâàíèÿòà êúì ôàêòóðèòå è ñå ïðåìàõâà çàäúëæåíèåòî òå äà áúäàò ïîäïèñàíè;
38.	îïðîñòÿâà ñå ñïåöèàëíèÿò ðåæèì çà îáëàãàíå íà òóðèñòè÷åñêèòå óñëóãè, êàòî ñå âúâåæäà äî 1 ÿíóàðè 2007 ã. 7 íà ñòî ñòàâêà íà äàíúêà çà íÿêîè îò òÿõ;
39.	îïðîñòÿâàò ñå îñíîâàíèÿòà è ïðîöåäóðàòà çà ðåãèñòðàöèÿ è ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà;
40.	ïðåðàçãëåæäàò  ñå çàäúëæåíèÿòà, ïðàâàòà è ïðîöåäóðèòå çà ðåãèñòðàöèÿ íà ëèöà, íåóñòàíîâåíè â ñòðàíàòà;
41.	ñúçäàâà ñå âúçìîæíîñò çà èçïîëçâàíå íà åëåêòðîííè ìåòîäè çà äîêóìåíòèðàíå è àðõèâèðàíå; 
42.	ñúçäàâà ñå ðåä çà ïîïðàâêà íà äîïóñíàòè ãðåøêè ïðè äîêóìåíòèðàíåòî èëè îò÷èòàíåòî íà äàíúêà.



ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:


(Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)
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