
Агенция „Митници“



Епидемичната обстановка свързана с COVID19, разшири дигиталната
активност на обществото и доведе до висок ръст на електронната търговия.
Това обстоятелство, заедно с прага от 10/22EUR за освобождаване от ДДС,
през последното десетилетие e довел до значителни загуби на приходи за
държавите членки.

С цел справяне с този проблем, на 5 декември 2017 г. Съветът прие
пакета за ДДС в областта на електронната търговия, чрез който, наред с
друго, се премахва освобождаването от ДДС при внос на стоки, които съставляват
пратки с ниска стойност, ненадвишаваща 10/22 EUR, и се въвеждат мерки за
опростяване на събирането и плащането на ДДС при внос (обслужване на
едно гише при внос (IOSS – import one stop shop) и специален режим) за
трансграничната електронна търговия между дружества и потребители (B2C –
business to customers) на стоки от трети държави или трети територии за
потребители в ЕС.

Правилата се прилагат, считано от 1 юли 2021 г.
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 Актуализацията на Митническата информационна система 
за внасяне (МИСВ) произтича от измененията в ДДС 
законодателството за облагане с ДДС на електронната 
търговия и измененията в митническото законодателство 
на Съюза.

 С изменението на Делегирания регламент се въвежда 
супер редуциран набор данни. За тази цел от 01.07.2021 
г. в МИСВ се предоставя функционална възможност всяко 
лице да може да подава митническа декларация за 
допускане за свободно обращение, съдържаща 
специфичния набор от данни, посочен в приложение Б 
(колона Н7).
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 Обслужване на едно гише при внос (Import one stop

shop - IOSS);

 Специален режим за деклариране и отсрочено

плащане на данъка при внос;

 Стандартен механизъм за събиране на ДДС.
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Схемата IOSS може да се използва за следните

дистанционни продажби на стоки:

 стоките се изпращат/превозват от трета територия или

трета държава към момента на доставката; и

 тези стоки се изпращат под формата на пратка със

собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR; и

 стоките са предназначени за данъчно незадължени лица; и

 стоките не подлежат на облагане с акциз в ЕС; и

 стоките не са предмет на забрани и ограничения.
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Схемата IOSS представлява система за обслужване на едно

гише при внос, при която:

 Доставчикът може да изпълнява всички задължения във

връзка с ДДС (отчитане и плащане) в една държава членка

пряко или чрез посредник, посочен за тази цел;

 ДДС се заплаща от потребителя на доставчика към

момента на продажбата;

 Доставчикът или неговият посредник декларира и плаща

този ДДС на месечна основа чрез една справка-

декларация за ДДС по IOSS на държавата членка по

идентификация (регистрация), която след това го

разпределя между държавите членки на получаване на

стоките;
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В резултат на този процес и с цел да се избегне двойното

данъчно облагане на едни и същи стоки, вносът на стоките в

ЕС, декларирани с валиден идентификационен номер по

IOSS, е освободен от ДДС.
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Специалният режим за деклариране и отсрочено плащане

на данъка при (специален режим) внос може да се прилага от

данъчно задължено лице, което към датата на вноса отговаря

едновременно на следните условия:

1. представя пред митническите органи стоки:

а) под формата на пратки със собствена стойност,

ненадвишаваща левовата равностойност на 150 EUR;

б) различни от акцизни стоки;

в) за които не е приложен специален режим(IOSS) за

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни

или територии, по чл. 152, ал. 5 от ЗДДС (IOSS);

г) които се допускат за свободно обращение на

територията на страната;
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д) на които изпращането или транспортирането

завършва на територията на страната;

е) на които получател е данъчно незадължено лице,

установено на територията на страната;

ж) стоки, които не са предмет на забрани и

ограничения;

2. регистрирано е на основание чл. 96, ал. 1 от

ЗДДС или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС;

3. има разрешение за отсрочено плащане, издадено при

условията и по реда на митническото законодателство на

Съюза;

4. действа като косвен представител по митническото

законодателство на Съюза.
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Митническа декларация с намален набор от данни по

колона Н7 от Приложение Б на Делегирания регламент може

да се подава от всяко лице, което декларира за допускане за

свободно обращение:

 Стоки, изпратени под формата на пратка със собствена

стойност до 150 EUR

 Стоки, които не са предмет на забрани и ограничения.
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ДДС в лева според 
механизма за събиране:

IOSS 174 349

Специален 
режим

770 162

Стандартен 
механизъм

249 206

Общо ДДС 1 193 717

IOSS

15%

Специален 

режим

64%

Стандартен 

механизъм 

21%
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