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З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност

(Îáí., ÄÂ, áð. 63 îò 2006 ã.; èçì. è äîï., áð. 86, 105 è 108 îò 2006 ã.; Ðåøåíèå ¹ 7 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 2007 ã. - áð. 37 îò 2007 ã.; èçì. è äîï., áð. 41, 52, 59, 108 è 113 îò 2007 ã.)

§ 1. В чл. 6, ал. 3 се създава т. 3:
„3. изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка.”
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „регистрирано по този закон лице” се заменят с „данъчно задължено лице”.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Алинея 3 се прилага и когато лицето не е регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност в държавата членка на вноса на стоките, откъдето започва изпращането или транспортирането им, ако стоките са внесени в държавата членка на вноса от или за сметка на лицето.”
§ 3. В чл. 25, ал. 6 се създава изречение второ:
„В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.”

§ 4. В чл. 39 т. 4 се изменя така:
„4. доставката на имплантируеми медицински изделия, задвижвани с енергия, генерирана в човешкото тяло, или от земното притегляне, както и активно имплантируеми медицински изделия, когато доставката им е част от здравните услуги по т. 1;”.
§ 5. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 12 букви „б” и „в” се отменят.
2. Създават се ал. 4-13:
„(4) Вносът на стоки, внасяни в личния багаж на пътници, който няма търговски характер, е освободен от данък на базата на парични прагове съответно за сухопътни, морски и въздушни пътници, които се определят с правилника за прилагане на закона. 
(5) Стойността на личния багаж на пътник, който се внася временно или повторно след неговия временен износ, и стойността на лекарствените продукти, необходими за лични нужди на пътника, се освобождават от данък, без да се вземат предвид праговете по ал. 4.
(6) За целите на паричните прагове по ал. 4 стойността на отделна вещ не може да бъде разделяна.
(7) Освободен от данък е вносът на тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, както и вносът на непенливо вино и бира, внасяни в личния багаж на пътници, който няма търговски характер, в количествени прагове, които се определят с правилника за прилагане на закона. Това освобождаване не се прилага за пътници на възраст под 17 години.
(8) Горивото за всяко отделно превозно средство на пътници, пристигащи от трета страна или територия, съдържащо се в стандартния резервоар, както и не повече от 10 литра гориво в преносим съд  е освободено от данък.
(9) Стойностите на стоките по ал. 7 и 8 не се вземат предвид при определяне на паричните прагове по ал. 4. 
(10) Всяка комбинация на тютюневи изделия за всеки отделен пътник и всяка комбинация на алкохол и алкохолни напитки за всеки отделен пътник не може да надвишава 100 на сто от сбора на процентите, формирани от отделните допустими количества. 

(11) Освободен от данък е вносът на стоки, внасяни в личния багаж, и вносът на тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, както и вносът на непенливо вино и бира от екипажи на транспортните средства, използвани за пътуване от трета страна или територия, на базата на парични и количествени прагове, които се определят с правилника за прилагане на закона.  
(12) Паричните и количествените прагове се прилагат и в случаите, когато пътуването между държави членки включва преминаване транзит през територията на трета страна или започва от трета територия. Прелитане без кацане не се счита за транзит.
(13) Алинея 12 не се прилага, когато пътникът може да докаже, че транспортираните в багажа стоки са обложени в държавата членка, където са придобити, и не са обект на възстановяване на данък върху добавената стойност.” 
§ 6. Създава се чл. 73а:
„Право на приспадане на данъчен кредит в случаите, когато данъкът е изискуем от получателя/вносителя 
Чл. 73а. (1) При доставки, данъкът за които е изискуем от получателя, правото на приспадане на данъчен кредит е налице и когато доставчикът на стоката не е издал документ, който отговаря на изискванията на чл. 114, и/или получателят не разполага с документ по чл. 71, т. 2, 4 и 5, и/или получателят не е спазил изискванията на чл. 72, ако доставката не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на получателя. 
(2) В случаите по ал. 1 правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява през третия данъчен период, следващ данъчния период, 
през който данъкът е станал изискуем, като се прилага съответно чл. 126, 
ал. 3, т. 2.”
§ 7. В чл. 85 думите „данъчен документ” се заменят с „фактура и/или известие”.
§ 8. В чл. 111, ал. 2, т. 2 и 3 след думите „наличните стоки” се добавя „и услуги”.
§ 9. Â ÷ë. 114, àë. 1 ò. 6 ñå îòìåíÿ. 
§ 10. Â ÷ë. 130 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ: 
1. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà: 
„(2) Äàíú÷íîòî ñúáèòèå çà äîñòàâêèòå ïî àë. 1 âúçíèêâà ïî îáùèòå ïðàâèëà íà çàêîíà.”
2. Ñúçäàâà ñå àë. 3.
„(3) Äîñòàâêàòà ïî àë. 1 ñ ïî-ðàííà äàòà íà âúçíèêâàíå íà äàíú÷íî ñúáèòèå ñå ñ÷èòà çà àâàíñîâî ïëàùàíå (öÿëîñòíî èëè ÷àñòè÷íî) ïî âòîðàòà äîñòàâêà.” 
§ 11. В чл. 162 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „доставка” се поставя запетая и се добавя „вътреобщностното придобиване”.
2. В ал. 2 след думите „данъчен кредит за доставките” се поставя запетая и се добавя „вътреобщностното придобиване”.
§ 12. Създава се чл. 174а:
„Удостоверяване статута на лице, освободено от задължение за заплащане на данък, за което Република България е държава домакин
Чл. 174а. (1) Статутът на лице – освободено от задължение за заплащане на данък, посочено в чл. 173, ал. 4 и чл. 174, за което Република България е държава домакин, се удостоверява чрез издаване на удостоверение от Националната агенция за приходите.
(2) Редът за издаване на удостоверението и неговият образец се определят с правилника за прилагане на закона.” 
§ 13. Създава се чл. 180а:
„Чл. 180а. (1) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, в случаите, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция –  за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв.
(2) Алинея 1 се прилага и когато лицето не е начислило данък, поради това че не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок.
(3) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер до 2 на сто от данъка, но не по-малко от 25 лв.
(4) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 размерът на глобата или имуществената санкция е 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.” 
§ 14. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават т. 54-57:
„54. „Внос с нетърговски характер” е вносът, който отговаря на следните условия:
а)  не се извършва редовно;
б) състои се изключително от стоки за лична или семейна употреба от пътниците или от стоки, предназначени за подаръци;
в) видът или количеството на стоките не са такива, че да предполагат внос с търговска цел.
55. „Личен багаж” е целият багаж, който пътникът е в състояние да представи на митническите власти при пристигането си, както и багажът, който представя по-късно на същите власти, ако разполага с доказателство, че при отпътуването му този багаж е бил регистриран като придружаван багаж към компанията, отговорна за превозването на пътника. Гориво, различно от посоченото в чл. 58, ал. 7, не се счита за личен багаж.
56. „Въздушни пътници” и „морски пътници” са пътниците, пътуващи по въздух или по море, но не с частни развлекателни полети или частно развлекателно плаване. 
57. „Частни развлекателни полети” и „частно развлекателно плаване” е използването на въздухоплавателно средство или плавателен съд от неговия собственик или от физическото или юридическото лице, което го ползва под наем или по друг начин, за нетърговски цели и по-специално за цели, различни от превоз на пътници или на стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.”

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 15. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 г. относно освобождаването от данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) Регистрираните лица – получатели по доставката или вносители, за които данъкът е станал изискуем като лице – платец по глава осма, до влизането в сила на този закон, които към тази дата не са начислили данък по реда на чл. 86, ал. 1 и/или не са упражнили правото си на данъчен кредит, могат да начислят данъка, съответно да упражнят правото си на приспадане на данъчен кредит, в четиримесечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) Когато лицата по ал. 1 са приспаднали данъчен кредит след изтичането на срока по чл. 72, ал. 1, счита се че правомерно са упражнили право на данъчен кредит. 
(3) Алинея 2 и чл. 73а се прилагат и за незавършилите към датата на влизане в сила на този закон административни и съдебни производства.
(4) Регистрираните лица, спрямо които е налице влязъл в сила индивидуален административен акт, въз основа на който не е признато право на приспадане на данъчен кредит за доставки, при които данъкът е изискуем от получателя/вносителя, и за които би се приложил чл. 73а от този закон, могат да упражнят правото си на приспадане на непризнатия данъчен кредит, като включат протокола за начисляване на данъка за съответната доставка в дневника за покупки за данъчния период януари 2009 г. или за някой от следващите шест данъчни периода. Издаденият протокол не се включва в дневника за продажби, когато дължимият по доставката данък е начислен от регистрираното лице или от органите по приходите за предходен данъчен период.
§ 17. В чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., 
бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 50 и 69 от 2008 г.) т. 5 се отменя. 
§ 18. Законът влиза в сила от 1 декември 2008 г.

 







МОТИВИ

към проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност


Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейската общност (СЕО) в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на текстове, които създават проблеми при практическото прилагане на закона. 
	Промени във връзка с изискванията на директива 2007/74/ЕО и решения на СЕО

Направени са промени в чл. 58 относно освобождаване от ДДС вноса на стоки, внасяни в личния багаж на пътник, пристигащ от трета страна или територия. Промяната е продиктувана от отмяната от 1 декември 2008 г. на Директива 69/169/ЕИО и влизането в сила на Директива 2007/74/ЕО от 
1 декември 2008 г. В сега действащия ЗДДС вносът на стоки в личния багаж на пътника  се освобождава от данък, когато това е в рамките на разрешения безмитен внос, т.е. водещо при освобождаването е митническото законодателство. С Директива 2007/74/ЕО се променя принципът на освобождаването, като то ще се извършва съгласно разпоредби в данъчното законодателство на страната ни.
Предлага се създаване на чл. 73а, с което се цели съобразяване на българското законодателство с решенията на СЕО. По-конкретно допълнението е във връзка със съобразяването на закона с решение на СЕО (дела С-94 и С-95 от 2007г.), съгласно което правото на данъчен кредит е налице във всички случаи на самоначисляване на данъка, при условие че сделката не е укрита. Тази норма третира случаите, при които начисляването на данъка се извършва от получателя, като фактически дължимият данък обичайно е равен на правото на данъчен кредит по същата доставка, поради което не възниква реално задължение за лицето към бюджета. В повечето случаи неначисляването на данъка от задължените лица се дължи на неправилно разбиране на данъчното третиране на доставката, неправилно определяне на мястото на изпълнение на доставката, съответно неправилно определяне и на лицето – платец на данъка. При осъществяване на данъчен контрол съществува практика данъкът де се начислява  от органите по приходите, като същевременно не се признава право на приспадане на данъчен кредит, включително когато лицата, без да укриват сделката (отразили са я счетоводно), не са издали протокол за самоначисляването на данъка. Това противоречи на практиката на СЕО съгласно цитираните по-горе решения и ощетява задължените лица.
	Промени в съответствие с Директива 2006/112/ЕС

Прехвърлянето на стоки от данъчно задължено лице от страната към друга държава членка за целите на неговата икономическа дейност се приравнява на възмездна доставка чрез предложения текст в чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС. С приравняване на това прехвърляне на възмездна доставка се цели данъчно задълженото лице да формира облагаем оборот за задължителна регистрация по закона и се отстранява пропуск при въвеждането в българското законодателство на Директива 2006/112/ЕС. В чл. 13, ал. 3 от ЗДДС промяната е по отношение на лицето, което извършва вътреобщностното придобиване (ВОП). Така в хипотезата на ВОП на стоки, премествани от държава членка за целите на икономическата дейност на лицето до територията на страната, ще попадат и лицата, които не са регистрирани по ЗДДС, но извършват такова прехвърляне на стоки. За тези лица ще възникне задължение за задължителна регистрация по ВОП при достигане на прага. Създадена е ал. 6 в същия член, с която в обхвата на закона ще попада като ВОП прехвърлянето на стоки, които са внесени от лицето в друга държава членка, където същите са освободени за свободно обращение и транспортирани до територията на страната за целите на икономическата дейност на това лице.
В съответствие с директивата е направено предложение за прецизиране на чл. 85, съгласно който данъкът е изискуем от всяко лице, което го посочи във фактурата и/или известието към нея. По сега действащата разпоредба данъкът е изискуем и когато е начислен с протокол. При извършване на ревизии често се установява, че не е следвало да се съставя протокол и съответно да се начислява данък. При установяването на такива грешки органите по приходите не признават право на данъчен кредит, но на основание на съществуващия текст в чл. 85 не правят корекция на грешно начисления с протокола данък. 
С промяната в чл. 162 е дадено право на приспадане на данъчен кредит на лицето и в случаите на вътреобщностно придобиване на инвестиционно злато, което право е в съответствие с Директива 2006/112/ЕС. По сега действащата разпоредба лицето няма такова право. В чл. 114, ал. 1 е отменена т. 6, въвеждаща като задължителен реквизит вписването на име, фамилия и подпис на съставителя, което противоречи на разпоредбите на Директива 2006/112/ЕС.
С чл. 174а от ЗДДС се определя редът за удостоверяване статута на лицата, за които Република България е държава домакин и които имат право на освобждаване от задължение за заплащане на ДДС в съответствие с регламент на Комисията (ЕС) № 31/96 от 10 януари 1996 г. Издаването на удостоверението вече е уредено в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
	Друга част от промените са свързани с текстове, които създават проблеми при практическо прилагане на закона.

Направено е предложение за изменение в чл. 130 от закона по отношение на възникване на данъчното събитие за доставките при условията на бартер. Промяната се състои в това, че данъчното събитие и по двете доставки ще възниква по общите правила на закона, като доставката с по-ранна дата на възникване на данъчното събитие ще се счита за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставката (това е доставката, за която датата на данъчното събитие ще възникне по-късно). Съгласно действащия закон данъчното събитие по двете доставки възниква на датата на възникване на данъчното събитие на по-ранната от тях. При този режим на прилагане възникнаха множество въпроси и спорове в случаите на извършване на доставки при условията на бартер между лица, при които едното или двете лица не са регистрирани по закона. В тези случаи, когато данъчното събитие за едната доставка по общите разпоредби на закона фактически възникне на дата след датата на регистрация по ЗДДС на лицето - изпълнител по тази доставка,  не се начислява ДДС, с което се нарушават основните принципи за облагане с този данък. 
По сега действащия закон при прекратяване на регистрация по закона на лице, което ще бъде прието по наследство (т. е. предприятието на ЕТ ще се наследи), или прекратяване на регистрация по закона на лице, което се преобразува по Търговския закон, за наличните стоки към момента на дерегистрацията на това лице се счита, че не е налице доставка на стоки, докато за наличните към момента на дерегистрацията услуги това правило не важи. За да се изравни данъчното третиране на стоките и услугите в посочените случаи, в разпоредбите на чл. 111, ал. 2, т. 2 и 3 са добавени услугите.

В чл. 39, т. 4 е направено допълнение, с което към освободените доставки са добавени имплантируемите медицински изделия, задвижвани с човешка енергия, генерирана в човешкото тяло, или от земното притегляне, когато са част от медицинските услуги, оказвани от здравните заведения. В действащия закон този вид протези не попадат в обхвата на освободените здравни (медицински) услуги, оказвани от здравните заведения, за разлика от подобните на тях доставки на активно имплантируемите медицински изделия.
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