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Нормативна промяна:  Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки изрично изброени в 

приложение №3 към ЗДДС 

Версия на база данни:  363 

Версия на проекта:  3.19.3.20 

 

1.Нормативна база 

Съгласно чл.211, Параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО (Директива за ДДС) държавите-членки 

в случай на внос на стоки от данъчнозадължени лица или определени категории такива, или от 

лица — платци на ДДС, могат да си начислят дължимия данък в Справката декларация по ДДС, 

като не са задължени да внесат данъка ефективно в съответното митническо учреждение. 

В тази връзка със ЗИД на ЗКПО, обнародван в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., се правят изменения и 

допълнения в ЗДДС. С новите разпоредби на чл. 57, ал. 5 и ал. 6 на ЗДДС се въвежда 

възможност за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на 

страната по приложение №3 от ЗДДС, като се дава право отложеното начисляването на данъка 

при внос по чл. 16 да се извърши от вносителя, ако отговаря на условията на новия чл. 167а. 

Редът за прилагане на този режим е посочен в разпоредбата на чл.167б. 

В ДВ, брой 3 от 08.01.2019, и с поправка в ДВ, брой 5 от 15.01.2019, е публикуван Правилник за 

изменение и допълнение на ППЗДДС, в който е добавен новия чл.49а, с който се детайлизира 

процедурата по прилагане на нови режим за отложено начисляване на данък при внос. 

Направена е промяна в дневник за покупките и дневник за продажбите, като наименованието 

на колона 8а се променя на „Доставка по чл.163а или внос по чл.167а от ЗДДС“. 

Внимание! 
Режимът на отложено начисляване на ДДС влиза в сила от 01.07.2019 г. 
 

2. Синтезирано представяне на промените 

1. Ред за прилагане на режима на отложено начисляване на ДДС: 
 
Режимът на отложеното начисляване на данък при внос по чл.167а може да се прилага от лице, 
което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия: 

 извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3; 

 всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, е с митническа стойност, 
равна на или по-голяма от 50 000 лв.; 

 регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 не по-малко от 6 месеца преди 
извършване на вноса; 

 няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната 
агенция за приходите. 

 
Вносителят декларира в подадения митнически документ за внос, че ще прилага отложено 

начисляване на данъка при вноса. След извършена служебна проверка, когато вносителят 

отговаря на условията по чл. 167а, митническите органи вдигат стоките, без данъкът да е 

ефективно внесен или обезпечен, като вносителят е задължен да: 
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 издаде протокол по чл. 117 за начисляване на данък в 15-дневен срок, считано от 

датата на възникване на данъчното събитие по чл. 54, в който посочва данъка на 

отделен ред; 

 включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период 

в справка-декларацията по чл. 125, ал.1 за този данъчен период; 

 посочи протокола по чл.117 от ЗДДС и митническият документ за внос в отчетните 

регистрите по чл. 124, ал.1 от закона за съответния данъчен период. 

 

За начисления данък по чл. 57, ал.6 от ЗДДС (с протокола по чл.117 от ЗДДС), вносителят има 

право на данъчен кредит при условията на глава седма на ЗДДС, т.е. по общите правила за 

приспадане на данъчен кредит. 

 

2. Отразяване на документите в дневник за продажбите 

 издаденият протокол по чл.117, във връзка с чл.57, ал.6 от ЗДДС, се посочва в дневник 

за продажбите като : 

o в колона 8а се посочва код „03“; 

o данъчната основа се посочва в колони 9 и 11, съответно данъка в колони 10 и 

12. 

 митническият документ за вноса се посочва в колони от 1 до 8 включително на дневник 

за продажбите, т.е. описва се без да се посочват стойности в дневника на продажбите. 

 

3. Отразяване на документите в дневник за покупките  

 издаденият протокол по чл.117, във връзка с чл.57, ал.6 от ЗДДС, се посочва в дневник 

за покупките като : 

o в колона 8а се посочва код „03“; 

o данъчната основа се посочва в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колона 

11. 

 митническият документ за вноса се посочва в колони от 1 до 8 включително на дневник 

за покупките, т.е. описва се без да се посочват стойности в дневника на продажбите. 

 

Приложения:  Екрани от Ажур® за визуализация на програмната реализация на нормативните 

промени  



3 

 

 

Приложение №1 – Отразяване в дневник за продажбите на издаден протокол по чл.117 при 

режим на отложено начисляване на ДДС при внос по чл.57, ал.6 
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Приложение №2 – Отразяване в дневник за продажбите на митнически документ по внос при 

режим на отложено начисляване на ДДС при внос по чл.57, ал.6 
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Приложение №3 – Отразяване в дневник за покупките на издаден протокол по чл.117 при 

режим на отложено начисляване на ДДС при внос по чл.57, ал.6  
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Приложение №4 – Отразяване в дневник за покупките на митнически документ по внос при 

режим на отложено начисляване на ДДС при внос по чл.57, ал.6 

 


