Кога имаме право
да приспаднем
данъчен кредит
за закупени
стоки и услуги?
(за лек автомобил)

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТАЗИ БРОШУРА?
Тази брошура има за цел да изясни в кои случаи възниква
правото на приспадане на данъчен кредит при покупка
на лек автомобил. Общото правило в Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС) гласи, че право на
данъчен кредит не възниква при покупката, вноса или
наемането на лек автомобил и мотоциклет. Законът
обаче допуска няколко изключения, които ще бъдат разгледани в настоящата брошура.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДАНЪЧНИЯТ КРЕДИТ?
Данъчен кредит е сумата на ДДС по получени доставки или авансови плащания за бъдещи покупки, която
регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне
от дължимия данък за внасяне по извършвани от него
облагаеми доставки.
КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ
НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ?
Право на приспадане на данъчен кредит могат да упражняват лица (граждани и фирми), регистрирани за
целите на ЗДДС.
Едно лице придобива качество на данъчно задължено
лице по ЗДДС, когато:
• извършва независима икономическа дейност, без
значение от целите и резултатите от нея;
• докаже намерение за извършване на независима икономическа дейност.
ИМА ЛИ МИНИМАЛЕН ПРАГ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС?
Регистрацията по ЗДДС се извършва:
• Задължително – при достигане на облагаем оборот
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от минимум 50 000 лв. за период от 12 последователни месеца
• Доброволно – по желание на лицето, когато липсват
обстоятелствата за задължителна регистрация.
КАКВО Е “ЛЕК АВТОМОБИЛ” ПО СМИСЪЛА
НА ДАНЪЧНИЯ ЗАКОН?
„Лек автомобил“ е автомобил, в който броят на местата
за сядане без мястото на водача не превишава 5.

ВАЖНО При определяне броя на местата за сядане

!

се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя, а не допълнително
монтираните места за сядане.

КАКВО НЕ Е “ЛЕК АВТОМОБИЛ” ПО СМИСЪЛА
НА ДАНЪЧНИЯ ЗАКОН?
• Не е „лек автомобил“ автомобил, който:е предназначен за превоз на товари
или
• има трайно вградено допълнително техническо
оборудване за целите на извършваната дейност от
регистрираното лице.
КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ИМА ТРАЙНО ВГРАДЕНО
ДОПЪЛНИТЕЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА
ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ ОТ РЕГИСТРИРАНОТО ЛИЦЕ?
В ЗДДС, както и в правилника за неговото прилагане, не се
съдържа легална дефиниция на това понятие. В практиката се е наложило разбирането, че „трайно вградено допълнително техническо оборудване“ означава оборудването да
е неподвижно закрепено и при обичайната му употреба да
не се налага неговото отделяне от превозното средство.
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МОГА ЛИ ДА ПОЛЗВАМ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
ПРИ ПОКУПКАТА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ?
Не. Съгласно разпоредбите на ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил.
Изключенията от това правило са регламентирани в
същия закон.
В КОИ СЛУЧАИ ИМАМ ПРАВО ДА ПРИСПАДНА ДДС
ПРИ ПОКУПКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ?
Право на приспадане на данъчен кредит при покупка
на лек автомобил, възниква ако той се използва единствено за:
• транспортни и охранителни услуги
• таксиметрови превози
• отдаване под наем
• куриерски услуги
• подготовка на водачи на моторни превозни средства.
Право на приспадане на данъчен кредит при покупка на
лек автомобил възниква и когато той е предназначен
единствено за препродажба като търговска наличност.
КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО СЪМ ПОЛЗВАЛ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
ЗА АВТОМОБИЛ БЕЗ ДА ИМАМ ЗАКОНОВО ПРАВО?
Ще се наложи да платите приспаднатия ДДС, заедно
с дължимите лихви. Неправомерно ползване на данъчен
кредит се констатира при ревизия, с ревизионен акт.
С него органът по приходите, който е извършил ревизията, определя данъчните задължения на лицето, както
и дължимите лихви.
Допълнителна информация за правото да приспаднем данъчен кредит
за закупени стоки и услугиможете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.
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