
ВСИЧКО, КОЕТО  
ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА  
НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА  
ДДС ПРИ ЕЛЕКТРОННАТА  
ТЪРГОВИЯ
Информация за потребителите в ЕС

Трансграничният данък върху добавената стойност 

(ДДС), който се прилага за електронната търговия, се 

модернизира в ЕС. Новите правила на ЕС за ДДС при 

електронната търговия са съобразени с единния цифров 

пазар: те са по-справедливи, по-прости и по-добре 

защитени от измами.

Като потребител в ЕС от Вас не се изискват никакви 

непосредствени действия и няма нужда да променяте 

навиците си за пазаруване или местата, от които паза-

рувате. Трябва да знаете обаче, че от 1 юли 2021 г. се 

премахва освобождаването от ДДС за внос на стоки, 

чиято стойност не надвишава 22 евро. В резултат на това 

всички стоки, внасяни в ЕС, ще бъдат облагани с ДДС. Това 

гарантира, че стоките, внасяни извън ЕС, вече нямат да 

имат преференциално третиране по отношение на ДДС 

в сравнение със стоките, закупувани в ЕС.

Вследствие на това от юли 2021 г. новите правила ще:

 гарантират плащането на ДДС на мястото, на което 

се извършва потреблението на стоките и услугите;

 възстановят лоялната конкуренция между евро-

пейските и чуждестранните участници на пазара на 

електронна търговия, както и между електронната 

търговия и традиционните магазини, което е от още 

по-голяма важност в контекста на кризата с COVID-19;

 предлагат на предприятията oпростeна и единна 

система за деклариране и плащане на задълженията 

им във връзка с ДДС от трансгранични сделки с купу-

вачи в ЕС чрез две нови онлайн системи: обслужване 

на едно гише за ДДС (OSS) или обслужване на едно 

гише при внос (IOSS).

Какво се променя от 1 юли 2021 г.?

ПРАВИЛАТА ЗА ДДС 
ПРИ ЕЛЕКТРОННАТА 
ТЪРГОВИЯ СЕ ПРОМЕНЯТ.
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!

електронната търговия вече е лесна

нови  
актуални  
правила за ДДС
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Бумът в електронната търговия в резултат на техноло-

гичния напредък промени начина, по който търгуваме, 

извършваме стопанска дейност и пазаруваме. Тази тен-

денция се увеличи още повече в отговор на COVID-19 

и ограничителните мерки в Европа – и ще продължи да 

расте и в бъдеще.

Действащите правила за освобождаване от ДДС са в 

ущърб на бизнеса в ЕС, който винаги е задължен да начис-

лява ДДС. Така внасяните стоки се конкурират нелоялно 

със стоките от ЕС. Злоупотребата с освобождаването 

при внос води до допълнителна нелоялна конкуренция. 

Време е правилата за ДДС да наваксат, за да може всички 

да се ползват от по-справедливо данъчно облагане и 

по-опростен процес на деклариране и плащане на ДДС.

Гражданите на ЕС ще наблюдават нарастване на публич-

ните приходи със 7 милиарда евро годишно – по-голямата 

прозрачност на процеса ще допринесе за увеличаване 

на плащанията на ДДС и по-малко измами с ДДС.

 Цел на новите правила 
за ДДС при електронната 
търговия

 Ползите за Вас като потребител

  Повече информация на: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Като онлайн купувач в Европа не е нужно да правите нищо 

конкретно, за да спазвате новите правила за ДДС. Те са 

създадени да гарантират справедливо данъчно облагане 

и да осигурят по-прости и по-съгласувани правила за 

ДДС за всички засегнати участници.

Нещо повече, от 1 юли 2021 г. за стоки, чиято стойност 

не надвишава 150 евро и които сте закупили от държави 

извън ЕС, тези промени ще означават, че няма да има 

никакви допълнителни митнически такси, ако Вашият про-

давач се регистрира в новата система за ДДС и използва 

режима за обслужване на едно лице при внос (IOSS). Ще 

бъдете сигурни в крайната цена, която плащате онлайн, 

без неочаквани данъци при доставката, независимо дали 

идва от или извън ЕС. Ако доставчикът не се регистрира в 

IOSS, ще трябва да платите ДДС и евентуално някои такси 

за митническо оформяне, начислявани от превозвача на 

стоките при вноса на стоките в ЕС.


