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ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  
( В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2016Г.) 

 
 
В брой 95/08.12.2015г. на Държавен Вестник са обнародвани изменения и допълнения на 
Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), които влизат в сила на 01.01.2016г. 
 
Основните промени касаят предоставянето на стоки и услуги за лично ползване на данъчно 
задълженото лице и неговите служители, отмяната на облекчения режим за отчитане на 
продажбите на горива от петролни бази и намаляването на административните санкции за 
закъсняло начисляване на ДДС.  
 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ 
 
След обсъждане на различни варианти за облагане с ДДС на личното ползване на активите на 
данъчно задължените лица от техните собственици и служители, придобили популярност още 
като „данък уикенд”, окончателно одобрените промени в ЗДДС всъщност съдържат малка част 
от първоначално предложените нововъведения. Приетите промени стъпват върху и досега 
съществуващите разпоредби, приравняващи личното ползване на стоки и услуги на данъчно 
задължените лица от техните собственици и служители на възмездни облагаеми доставки, като 
уточняват кога настъпва данъчното събитие и каква е данъчната основа на тези приравнени 
облагаеми доставки за лична употреба.  
 
Режимът на облагане на личното използване на активи на дружествата може да бъде обобщен 
по следния начин: 
 
В кои случаи личното използване на стоки и услуги се облага с ДДС?  
 
За възмездна доставка на стока, която следва да се обложи с ДДС, се смята: 

 
• предоставянето на стока за лично ползване или употреба на данъчно задълженото 

лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от 
независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при условие че при 
производството, вноса или придобиването на стоката е приспаднат изцяло или 
частично данъчен кредит; 
 

• безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на 
трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат 
изцяло или частично данъчен кредит. 
 

За възмездна доставка на услуга, която следва да се обложи с ДДС, се смята: 
 

• предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на 
собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата 
икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се 
използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат 
изцяло или частично данъчен кредит; 
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• безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото 

физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни 
от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице. 

 
За целите на облагане на личното използване на стоки и услуги няма значение вида на стоката 
и услугата, нито нейната стойност. Следователно, под този режим може да попадне всяко 
използване за лични нужди на разнообразни активи на дружествата – например автомобили, 
мобилни телефони, компютри и други подобни. Тук отново ще подчертаем, че този режим не е 
нов и той действа още от приемането на ЗДДС. Отделен въпрос е доколко той е бил прилаган 
на практика от данъчно задължените лица и от органите по приходите.  

 
В кои случаи личното използване на стоки и услуги е освободено от облагане с ДДС?  
 
Сега действащият ЗДДС предвижда редица изключения, които продължават да се прилагат: 
 

• предоставянето на специално, работно, униформено и представително облекло и на 
лични предпазни средства от работодателя на неговите работници и служители, 
включително на тези по договори за управление, за целите на икономическата дейност 
на лицето; 

 
• безвъзмездното предоставяне на транспортно обслужване от местоживеенето до 

местоработата и обратно от работодател на неговите работници и служители, 
включително на тези по договори за управление, когато е за целите на икономическата 
дейност на лицето. 

 
С промените, в сила от 2016г., е въведено и още едно изключение, като от облагане с данък е 
изключено предоставянето на стока или услуга за лични нужди или за цели, различни от 
икономическата дейност на данъчно задълженото лице, когато то е предизвикано от крайна 
нужда или непреодолима сила. В този случай безвъзмездното използване няма да се счита за 
възмездна доставка и няма да се облага с данък.  
 
Кога настъпва данъчното събитие за личното използване на стоки и услуги? 
 
Промените в ЗДДС предвиждат данъчното събитие на приравнената възмездна доставка на 
услуга за лично ползване да настъпва в последния ден от месеца, през който е предоставена 
услугата. 
 
Колкото до личното ползване на стока, данъчното събитие настъпва според досега 
действащите правила, а именно – на датата на отделянето или предоставянето на стоката за 
лично ползване. 
 
Каква е данъчната основа на доставката при лично използване на стоки и услуги? 
 
Според и досега действащите правила данъчната основа при доставка на стоки за лично 
ползване и при безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху стоки на трети лица е равна 
на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността и.  
 
Колкото до данъчната основа при доставката на услуги за лични нужди, сега действащото 
правило, според което данъчната основа е сумата на направените преки разходи по 
извършването на услугата, е допълнено, като е уточнено, че при определянето на сумата на 
направените преки разходи на използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи 
по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако се използваха в дейността 
на лицето, се взема предвид разход за изхабяването им като част от данъчната основа, върху 
която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по 
линейния метод за период 5 години, считано от данъчния период, през който е упражнено 
правото на данъчния кредит включително за движими вещи, съответно за период от 20 години 
– за недвижимите вещи. 
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Какво се случва, ако стоките и услугите се използват едновременно и за независимата 
икономическа дейност на данъчно задълженото лице? 
 
Гореописаните правила се прилагат в случаите, в които стоките и услугите се използват изцяло 
за лични нужди или за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задължените 
лица. С измененията на ЗДДС е уточнено как следва да се действа в случаите, в които стоките 
и услугите се използват както за лична употреба, така и за независимата икономическа дейност 
на лицата, което всъщност е най-често срещаният случай, когато се касае за служебни 
автомобили, компютри, мобилни телефони и други подобни. 
 
Според новите правила при едновременно използване на стоки и/или услуги и за независима 
икономическа дейност за целите на определянето на преките разходи, които формират 
данъчната основа на услугата по лична употреба, данъчната основа се разпределя 
пропорционално в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за 
лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от 
независимата икономическа дейност.  
 
За съжаление, законът не дава ясни правила за това пропорционално разпределение според 
степента на използване на стоките и услугите, което вероятно ще създаде несигурност при 
изчислението на данъчната основа от данъчно задължените лица и при данъчен контрол. 
 
Промени по отношение на образците на дневници за продажби и ДДС декларации 
 
Според проекта за изменение на Правилника за прилагане на ЗДДС, публикуван на уебсайта на 
Министерство на финансите, е предвидено образците на ДДС декларацията и дневника за 
продажби да бъдат променени, като в тях се добавят отделни клетки и колони, в които да се 
декларират безвъзмездните доставки на стоки и услуги за лични нужди.  
 
ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЛЕКЧЕНИЯ РЕЖИМ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ НА ГОРИВА ОТ ПЕТРОЛНИТЕ БАЗИ 
 
Отменя се чл. 118, ал. 7 от ЗДДС, който предвиждаше при определени условия петролните 
бази да бъдат освобождавани от задълженията да отчитат извършените продажби на горива 
чрез издаване на фискална касова бележка и да предават по дистанционна връзка на НАП 
данни за наличните количества горива в резервоарите за съхранение. На всички петролни бази 
е даден шестмесечен срок (до 01.07.2016г.) да приведат дейността си в съответствие с общите 
изисквания на ЗДДС относно отчитането на продажбите с фискални устройства и предаването 
на НАП на данни от нивомерните системи в резервоарите.   
 
НАМАЛЕНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ САНКЦИИ ЗА КЪСНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС 
 
С измененията на ЗДДС се предвиждат по-леки имуществени санкции за начисляване на 
дължимия ДДС извън законоустановените срокове, когато закъснението е в определени 
времеви граници. 
 
Съгласно действащите разпоредби преди промените регистрираните лица, което не начислят 
данък в предвидените срокове, се наказваха с глоба - за физическите лица, които не са 
търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 
на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.     
 
След промените се предвиждат диференцирани намалени санкции, ако задълженото лице 
начисли данъка в срок до 6 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде 
начислен. В този случай глобата, съответно имуществената санкция, е в размер 5 на сто от 
данъка, но не по-малко от 200 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 400 лв. 
 
В случай че лицето начисли данъка след изтичане на 6-месечния срок, но не по-късно от 18 
месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно 
имуществената санкция, е в размер 10 на сто от данъка, но не по-малко от 400 лв., а при 
повторно нарушение – не по-малко от 800 лв. 
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След изтичане на 18-месечния срок ще се прилага най-тежкият размер на санкцията – 100 на 
сто от неначисления данък.  
 
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ 
ДОСТАВКИ НА ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ 
 
Предвидено е механизмът на обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и 
технически култури да бъде продължен до 31 декември 2018г. 
 
ПРОМЯНА В ЗАКРЪГЛЯВАНЕТО НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ЧАСТИЧЕН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ 
 
Направено е изменение в правилото за закръгляване на коефициента за изчисляване на 
частичния данъчен кредит, като коефициентът вече няма да се закръглява с точност до втория 
знак след десетичната запетая, а винаги до цифра, ненадвишаваща следващото цяло число 
(тоест 0,122 например няма да се закръглява до 0,12, а до 0,13).  
 
 

*** 
 

ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ 


