
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

 

 

Проект! 

 

 

 

ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ 

ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

 
Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. 

ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. 

бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 

2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. 

ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. 

бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 

Септември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 

2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. 

ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. 

бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 

28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 

2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013г., 

изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 

2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и 

доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., 

доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г. 

 
 

 

 

 Параграф единствен: В чл. 118, ал. 9 се изменя, както следва: 

 

 „(9) Алинея 8 не се прилага от лице – получател по доставка на течни 

горива, който е регистриран земеделски производител и притежава 

съдове за съхранение на горива до 10 тона и годишната консумация не 

надвишава 15 тона.“ 

 
 

ВНОСИТЕЛИ: 

 

 

 

                                    



МОТИВИ 

към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху 

добавената стойност 

 

 В Закона за държавния бюджет бяха приети изменения и допълнения на 

Закона за данък върху добавената стойност, които разширяват приложението на 

измервателните уреди и отчитане в реално време на количествата горива, 

отнасящи се до земеделските производители, които закупуват горива на едро и 

ги ползват за производство на земеделска продукция. 

Тези изисквания към земеделските производители, които осъществяват 

изключително специфична дейност, са трудно осъществими и икономически 

неоправдани. 

Земеделските производители ползват техника, която не изисква 

регистрация съгласно изискванията на ЗДП и нямат право да се придвижват по 

републиканската пътна мрежа, което на практика възпрепятства достъпа им до 

търговски обекти за горива (бензиностанции). Освен това много от новите 

машини са с резервоари надхвърлящи заложените от наредбата 1000 литра и 

достигат до 1500 литра, че и повече. 

Тези машини не могат да се придвижват на дълги разстояния за 

зареждане с гориво, защото това е изключително скъпо и неудачно с оглед 

разходите на време, енергия и опасно за потока автомобили, ползващи 

републиканската пътна мрежа. Освен това преобладаващите горива, ползвани от 

земеделските производители се закупуват с ваучери за възстановяване на акциза, 

което допълнително обезсмисля прилагането  на тези мерки спрямо тях, 

ограничава ефекта за фиска и ги превръща единствено в източник на 

допълнителни разходи. 

При  така създалата се ситуация след приемането на Наредба от МФ за 

прилагане на тези текстове от закона, фактически е възпрепятствана нормалната 

доставка на горива особено от малките и средни земеделските производители 

поради факта, че те трудно ще покрият изискванията. Срокът за покриване на 

изискванията са кратки, а финансовите възможности на дребните земеделски 

производители ограничени. Предвид на това предлагаме промяна в Закона за 

данък върху добавената стойност, и по-точно в алинея 8, а именно разпоредбата 

да не важи, за земеделски производители стопанисващи до 2000 дка земя, имащи 

съдове с вместимост до 10 тона и ползващи гориво не надвишаващо 15 тона 

годишно. 

 

ВНОСИТЕЛИ: 

 
 


