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Данъчен бюлетин 
Резюме на основните промени в 

Закона за данък върху добавената 

стойност 

С „Държавен вестник”, бр. 94 от 30 ноември 2012 г. и „Държавен вестник”, бр. 
103 от 28 декември 2012 г. бяха обнародвани промени в Закона за данък върху 
добавената стойност (ЗДДС) в сила от 1 януари 2013 г. Основните промени са 
изложени по-долу: 

Наем на леки автомобили 

От 1 януари 2013 г. компаниите ще имат право на данъчен кредит за наем на 
леки автомобили и мотоциклети и свързаните експлоатационни разходи, които 
се използват за облагаеми дейности. 

Връща се дефиницията за „леки автомобили” в сила до края на 2006 г., като 
отпада изискването седалките да бъдат монтирани от производителя.  

Придобиване на леки автомобили и мотоциклети 

Компаниите ще имат право на данъчен кредит за покупката и поддръжката на 
леки автомобили и мотоциклети, ако над 50% от доставките им за последните 12 
месеца са свързани с таксиметрови превози, препродажба на превозните 
средства, транспортни и охранителни услуги и други.  

Данъчен кредит за таксиметрови и транспортни 
услуги 

От 1 януари 2013 г. компаниите вече ще имат право на данъчен кредит за 
таксиметрови и транспортни услуги, извършвани с леки автомобили и 
мотоциклети. 

Ремонт и подобрения на наети активи  

Независимо от срока на наемния договор наемателите няма да начисляват ДДС 
във връзка с извършен ремонт на наети активи, за който не е уговорено 
възнаграждение.  

При връщане на наети активи ДДС ще се начислява върху преките разходи за 
извършени подобрения, за които не е уговорено възнаграждение, вместо върху 
пазарната стойност. 

Корекции на данъчен кредит  

Няма да има нужда от корекция на данъчен кредит в случай на унищожаване, 
липса или брак, причинени при аварии или катастрофи, за които лицето може 
да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което 
използва стоката. Промяната може да послужи като основание на 
лизингодателите да не коригират ползвания данъчен кредит във връзка с 
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унищожаване на активи при катастрофи, за които лизингополучателите нямат 
вина. 

Възможност за ползване на данъчен кредит при 
извършване на облагаема дейност 

Регистрирано лице, което не е приспаднало данъчен кредит за стоки или услуги 
и впоследствие ги използва само за извършване на облагаеми доставки, може да 
упражни право да данъчен кредит. В момента това право се упражнява само ако 
лицето е приспаднало частичен данъчен кредит.  

На практика, с новите правила при промяна на дейността от освободена към 
облагаема, дружествата ще имат възможност да ползват данъчен кредит по 
отношение на вече закупени стоки или услуги. 

Облекчени правила за електронни фактури  

Компаниите ще могат да гарантират автентичността на произхода, целостта на 
съдържанието и четливостта на електронните фактури и кредитни/дебитни 
известия чрез всякакви средства за контрол на стопанската дейност, доказващи 
връзката между фактурите и доставките, а не само чрез използване на 
квалифициран електронен подпис или електронен обмен на данни. 

Новите правила може да отворят пътя към очакваната от бизнеса възможност 
да се използва PDF формат при издаването на електронни фактури и 
кредитни/дебитни известия. 

Сборни фактури  

Допуска се издаване на сборни фактури за доставки към един получател, 
данъкът за които става изискуем в един и същи данъчен период. 

Задължение за вписване на текста „обратно 
начисляване" във фактурите 

Когато данъкът е изискуем от получателя, текстът „обратно начисляване" 
трябва да бъде вписан във фактурата. Запазва се изискването да се посочи 
основанието за неначисляване. Това следва да се предвиди при настройките на 
информационните системи. 

Концесии 

Прецизирани са текстовете за данъчния режим при концесии, когато 
плащането частично или изцяло е определено в стоки или услуги. Новите 
правила указват, че в тези случаи има наличие на бартерни сделки с изрични 
правила за определяне на данъчната основа.  

До 30 юни 2013 г. концедентите ще могат да ползват данъчен кредит за 
закупени стоки или услуги през периода 1 януари 2011 г. – 31 декември 2012 г., 
които са използвани или ще се използват за бартерни сделки.  
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Удължен период за изпълнение на изискванията 
относно търговия с гориво 

Крайният срок за привеждане на дейността в съответствие с изискванията за: 

 регистриране и отчитане чрез фискално устройство на зареждането на 
превозни средства за собствени нужди с гориво; и 

 подаване на данни с електронен подпис във връзка с получени и 
доставени течни горива, когато доставките не са отчетени чрез 
фискално устройство или чрез данъчен документ по смисъла на Закона 
за акцизите и данъчните складове; 

се удължава до 31 март 2013 година (вместо до 31 декември 2012 г.).  

Данъчна основа при сделки в чужда валута 

От 1 януари 2013 г. данъчната основа при сделки в чужда валута ще може да се 
изчислява и по официалния курс на Европейската централна банка (освен по 
официалния обменен курс на БНБ). 

Други промени 

Срокът за подаване на регистрационния опис за наличните активи при 
регистрация става 45 дни (вместо 7 дни). 

Интрастат 

От началото на 2013 г. праговете за деклариране по Интрастат за пристигания и 
изпращания се повишават на 240 хил. лева. 
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