
ДДС реформите
в ЕС
В сила от 1 юли, 2021 г.

От 1 юли 2021 г. влизат в сила радикални промени в Правилата на 
Европейския съюз за данък върху добавената стойност (ДДС), 
засягащи вноса в ЕС на стойност до €150. Въпреки, че тези реформи са 
насочени предимно към B2C (бизнес до потребител) търговски пратки 
от електронна търговия, те засягат и B2B (бизнес до бизнес) пратките.

Новите правила на ЕС за ДДС вероятно ще изискват промени в бизнес 
системите и процедурите на фирмите, занимаващи се с електронна 
търговия.

Какво се променя?

Премахва се границата 
от  €22 на стойността 
на внасяните в ЕС 
стоки, под която 
не се начислява ДДС.

Щe се внедри 
платформата 
Import One Stop 
Shop (IOSS) с цел 
уреждане на ДДС 
при B2C сделки 
в ЕС за стоки на 
стойност до €150.

1. 2. 3.
Онлайн пазарите /
платформите за 
продажби/ ще са 
отговорни за спазването 
на регулациите на ЕС 
по отношение на ДДС 
за търгувани от тях стоки 
на стойност  до €150.



Изравняване на условията за бизнеса от ЕС по отношение на ДДС с този от трети 
страни.
В момента вносът в ЕС на стойност до €22 е освободен от ДДС.  Тъй като няма такова 
изключение за фирми, търгуващи в рамките на ЕС, това ги поставя в неконкурентно 
положение. Премахването на това облекчение поставя всички търговци при 
равноправни условия.

Улесняване на трансграничната електронна търговия
Чрез платформата IOSS, ЕС цели да модернизира и опрости спазването на закона за 
ДДС за фирмите, търгуващи електронно, като премахва необходимостта от 
регистрация по ДДС в множество държави. Чрез премахване на плащането на ДДС от 
процеса на митническо обслужване, се цели ускоряване на граничното 
освобождаване.

Справяне с ДДС  измамите при електронна търговия
Според последните анализи, ЕС губи по 50 милиарда евро годишно от трансгранични 
ДДС измами. С тези реформи ЕС се стреми да улесни проследяването на плащанията 
на ДДС и държи бизнеса и онлайн пазарите отговорни за това. Премахването на de 
minimis също така помага на държавите-членки да събират повече приходи от бързо 
развиващите се онлайн пазари.

Защо ЕС прави тези промени?

Три основни цели на ДДС реформата в ЕС са:



Какво означава това за вашия бизнес?
Дали и как новата реформа на ЕС за ДДС ще повлияе на Вашия бизнес зависи от стойността на 
стоките, с които търгувате, независимо дали продавате на фирми или крайни потребители и дали 
използвате онлайн пазар.

Една промяна, която засяга всички бизнеси
Стоките на стойност до €22 вече няма да бъдат освободени от ДДС при внос в ЕС. Това засяга 
всички бизнеси, които внасят стоки в ЕС, независимо дали търгуват с крайни потребители или с 
други фирми. Тези нискостойностни стоки  вече ще изискват официално митническо оформяне и 
ще бъдат облагани с ДДС. Помислете как това ще повлияе на цената и маржа при тези продукти.

За пратки на стойност до €150

• Макар да не е задължително, те могат да използват платформата IOSS, за 
да платят ДДС на ЕС за стоки на стойност до €150;

• За IOSS могат да се регистрират фирми от ЕС и от трети страни.

• Фирмите от ЕС ще трябва да кандидатсват за IOSS в страната, в която са 
регистрирании.

• Фирмите, които са регистрирани в трети страни, ще трябва да назначат  
посредник (като фискален представител в ЕС) и да подадат документи за 
регистрация в IOSS в страната на посредника,  който от своя страна се 
задължава да уреди всички формалности, свързани с ДДС чрез 
платформата IOSS.

• Регистрацията в IOSS на търговци от трети страни премахва 
необходимостта да се регистрират по ДДС във  всяка от държавите- членки 
на ЕС, с които търгуват. 

• Платформата IOSS също така дава  възможност  за деклариране и внасяне 
на ДДС за тези стоки с периодични ДДС декларации. Това цели да ускори 
предвижването на пратките, тъй като ДДС няма да бъде начисляван в 
държавата при получаване.

Търговците могат да изберат и да не се регистрирате за IOSS. Това обаче 
може да доведе до начисляване на ДДС в държавата на получаване (внос). 

Онлайн търговци, продаващи стоки директно на потребители в ЕС

За плащане на ДДС за пратки на стойност до €150, компаниите от трети страни, 
търгуващи онлайн директно с потребители от ЕС, могат да изберат една от двете 
опции по-долу:

• Възможно е търговците да предпочетат плащане на ДДС на ЕС в точката 
на внос чрез митническата декларация, както това става и днес. За да 
направи това, търговецът/изпращачът трябва да избере опцията за 
фактуриране „Free Domicile“(FD). UPS ще изплати ДДС на съответните 
митнически органи, когато стоките са освободени и ще начисли тези 
данъци в редовната фактура към търговеца. 

• В този случай UPS таксува изпращача с номинална такса на пратка, 
публикувана в Справочника за Услугите и Тарифите.

Онлайн търговци, продаващи стоки на потребители от ЕС чрез
електронни платформи за търговия /онлайн пазари/

Реформата на ДДС на ЕС гласи, че за целите на ДДС, онлайн пазарите ще бъдат 
считани за доставчик на стоките, продавани на тяхната платформа в определени 
ситуации.

ЕС цели да възложи отговорността за спазването на ДДС регулациите на 
електронните платформи за търговия, където е възможно.

1. Да начисляват 
ДДС върху стоката 
на мястото на 
сделката и да го 
декларират 
пред ЕС.

2. UPS декларира 
ДДС на точката на 
внос и таксува 
търговеца



Как се подготвя UPS?
UPS работи с държавите-членки на ЕС, за да гарантираме, 
че каккто нашите системи, така и тези на митническите 
органи са готови да приложат промените.

С близо 50 години опит като надежден доставчик на 
първокласни услуги на европейския пазар, UPS е тук, за да 
улесни търговията с региона и да помогне на бизнеса да 
отговори на изискванията на своите клиенти. 

Ние ще продължим да актуализираме информацията и ще 
ви информираме за всички нови промени, които влизат в 
сила. 

За пратки на стойност над €150
Промените в регулациите за ДДС засягат само стоки на стойност до  €150. За стоки на стойност 
над този праг, можете да продължите да начислявате, декларирате и плащате ДДС на ЕС както 
правите досега - или заплащате ДДС при точката на внос чрез вашата митническа декларация, 
или прехвърляте ДДС задължението към вашия клиент. 

©2021 United Parcel Service of America, Inc. UPS, логото UPS и кафявият цвят 
са регистрирани търговски марки на United Parcel Service of America, Inc. Всички права запазени.

Искате ли да знаете всички разходи за доставка, преди да изпратите пратката си?

UPS TradeAbility помага за разбирането на международните търговски разпоредби и 
определяне на цялостната цена на вашите пратки, преди да бъдат обработени.  
Научете повече.

За пратки на стойност до €150 (продължение)

1. Платформата
ли ще начислява
ДДС?

Това означава, че те ще бъдат отговорни за определяне на стойността на продадените стоки, 
търгувани на тяхната платформа и ако тя е в рамките на €150, ще начисляват ДДС според ставката 
в държавата, за която са предназначени, и ще декларират това пред ЕС чрез IOSS платформата. Те 
също така ще отговарят за воденето на необходимите отчети.

За търговците, продаващи стоки на крайни потребители от ЕС чрез онлайн платформи, е 
препоръчително да прегледат договора си с платформата, тъй като той е обвързан с ДДС, и да 
обсъдят с тях как ще се прилагат ДДС реформите в ЕС.

Ако онлайн платформата, през която  се продават стоките, начислява ДДС 
при точка на продажба (POS), тогава единственото, което трябва да се 
направи, е да се посочи IOSS номерът на платформата в транспортната 
документация.

Ако онлайн платформата не начислява ДДС, то продажбите през нея се 
осчетоводяват и отчитат от назначен посредник, който се задължава да 
уреди всички формалности, свързани с ДДС чрез платформата IOSS.

В случаите, когато няма назначен посредник и IOSS не се използва, ДДС 
се дължи в момента на вноса, както това става и в момента.

При необходимост от повече информация относно отговорностите, които ДДС реформите в ЕС налагат на 
онлайн платформите за търговия, следните източници могат да са полезни:

European Commission Website 
European Commission Explanatory Notes on the new VAT e-commerce rules 
The Council of the European Union Implementing Regulation Document


