идеите в действие

В настоящия бюлетин сме представили съществените промени, които настъпиха в областта на облагането с данък
добавена стойност (ДДС) в България и Европа в последните месеци.
1.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ВРЪЩАНЕ КЪМ 17,5% ДДС

2. ОСНОВНАТА ДДС СТАВКА В СТРАНАТА БЕ ВЪЗСТАНОВЕНА НА 17,5 % ОТ 1 ЯНУАРИ 2010. ПРОЦЕНТЪТ БЕ
ВРЕМЕННО НАМАЛЕН НА 15% ПРЕЗ 2009 ГОДИНА С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА. РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТТАЗИ МЯРКА ОСТАВАТ СПОРНИ.
3.

ГЪРЦИЯ - ПОВИШАВАНЕ НА ДДС СТАВКАТА

В началото на Март Министерството на Финансите на Гърция обяви пакет от мерки целящи финансово
стабилизиране. Част от тези мерки е повишаването на ДДС процентите в страната - основна ставка от 19% на 21%,
занижена ставка от 9% на 10%. Промените влязоха в сила от 15 Март 2010 година.
4.

ИРЛАНДИЯ - ПРАВИТЕЛСТВОТО ПЛАНИРА ДА НАМАЛИ ДДС ПРОЦЕНТА

Като част от бюджетните мерки през 2010 Ирландия смята да намали ДДС ставката си от 21,5% на 20% през тази
година. Според експертите това ще повиши конкурентноспособността на Ирландските търговци на дребно. Внесено
е и придложение за въвеждане на ДДС върху пътните такси, които досега не бяха облагани.
5.

ЛАТВИЯ - ДДС ВЪРХУ ХОТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ ЩЕ БЪДЕ НАМАЛЕНО ОТ МАЙ

6. ДДС СТАВКАТА ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ЩЕ БЪДЕ РЕДУЦИРАНА ОТ 21% НА 10% ОТ 1 МАЙ 2010
ГОД. ПРОМЯНАТА В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕ ОДОБРЕНА ОТ ПАРЛАМЕНТА.
7.

ХЪРВАТСКА - ПОВИШАВАНЕ НА ДДС СТАВКАТА

8.

ОСНОВНАТА ДДС СТАВКА В СТРАНАТА БЕ ПОВИШЕНА ОТ 22% НА 23 % В КРАЯ НА 2009 ГОДИНА.

9.

ЧЕХИЯ - УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДДС

10. ОТ 1 ЯНУАРИ 2010 СТАНДАРТНОТО ДДС СЕ ПОКАЧВА ОТ 19% НА 20%. ЗА СТОКИТЕ И УСЛУГИ ОБЛАГАНИ
С ПО-НИСКА СТАВКА ПРОМЯНАТА Е СЪОТВЕТНО ОТ 9% НА 10%.
11. САЩ - ВОДЕЩИ КОМПАНИИ ОЧАКВАТ ДДС ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕН В СРАНАТА ДО 5 ГОДИНИ.
12. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - ПРОМЕНИ В ДДС ДИРЕКТИВАТА ОТ ЯНУАРИ 2010
В 27-те срани членки се променят правилата за определяне на мястото на доставка на услуги - от 1
януари 2010 г. мястото на изпълнение на трансгранични услуги зависи от това дали услугите се предоставят на
данъчно задължени лица (т.нар. доставки бизнес към бизнес или В2В) или на данъчно незадължени лица (т.нар.
доставки бизнес към краен потребител или В2С). Мястото на изпълнение на В2В услуги ще бъде мястото, където
клиентът е установил своята икономическа дейност. По този начин механизмът за самоначисляване на ДДС, който
в момента се прилага за определени категории услуги, ще стане основното правило и ще се прилага за всички В2В
услуги (с известни изключения като хотелски и ресторантьорски услуги, участия на панаири доставки свързани с
недвижим имот и др.). Мястото на изпълнение на В2С услуги ще остане непроменено и ще бъде мястото, където
доставчикът е установил своята икономическа дейност.
13. БЪЛГАРИЯ - НОВИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС ОТ ЕС
Вследствие на последните изменения в съответните директиви на Европейския съюз (ЕС) известни като „ДДС пакет
2010” и необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с новите европейски правила
Република България прие Закон за изменение и допълнение на ЗДДС. Практическите изисквания и инструкции за
въвеждането на новите правила ще бъдат включени в наредба, която ще бъде издадена в първата половина на
2010 г. По-долу представяме някои от по-съществените промени влезли в сила от 1 януари 2010 г.
Възстановяване на ДДС на лица установени в ЕС от друга държава членка
Основна промяна в областта на европейското ДДС законодателство касае възстановяването на ДДС на данъчно
задължени лица, установени в държава членка на Общността, различна от тази, в която се извършва
възстановяването. В България промяната бе законодателно отразена чрез замяната Наредба H-11 от 2006 год. с
Наредба H-9 от Декември 2009 год. Новите правила да влезли в сила считано от 1 януари 2010 г. са:
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идеите в действие

• Замяна на физическото подаване на искове до администрациите на всяка страна членка с електронно
подаване.
• Удължаване на крайния срок за подаване на искове с 3 месеца. Молбите за възстановяване на ДДС от
чужбина ще се подават до 30 Септември на годината последваща годината през която са направени
разходите (предишният срок бе 30 Юни).
• Въвеждане на общи по-кратки срокове за възстановяване на данъка. Всички страни членки ще са длъжни да
приключат процедурата в срок от 3 до 8 месеца. При неспазването му ще се дължи обезщетение под
формата на лихва.
Самоначисляване на ДДС от получателя дори когато чуждестранният доставчик е регистриран в
България - от 1 януари 2010 г. самоначисляването на ДДС от получателя за услуги с място на изпълнение в
България, предоставяни от чуждестранен доставчик, ще се прилага дори когато чуждестранното лице е
регистрирано по ЗДДС в България, ако:
•
•

Доставчикът няма постоянен обект в България; или
Доставчикът има постоянен обект в България, но този обект не участва в предоставянето на услугите.

Чуждестранни лица, установени в ЕС, ще се регистрират по ЗДДС без акредитиран представител
Нова специална ДДС регистрация за услуги - Данъчно задължени лица, които получават услуги с място на
изпълнение в страната, за които се прилага механизмът за самоначисляване на ДДС от получателя, ще трябва да
се регистрират по ЗДДС независимо от достигнатия оборот. Същото важи и за лица, установени в България, които
предоставят услуги с място на изпълнение в държава – членка на ЕС.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБЛАГАНЕТО С ДДС И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО МУ В БЪЛГАРИЯ И
ЕВРОПА МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА ИНТЕГРА ГРУП.
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