нови
актуални
правила за ДДС
електронната търговия вече е лесна

ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА
ДА ЗНАЕТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО
НА ЕДНО ГИШЕ ПРИ
ВНОС (IOSS)

Информация за електронните интерфейси, улесняващи продажбите
Какво се променя от 1 юли 2021 г.?
От 1 юли 2021 г. се премахва освобождаването от данък върху

е извършил продажбата и по принцип носи отговорност за

добавената стойност (ДДС) за внос на стоки в ЕС, чиято стой-

плащането на ДДС.

ност не надвишава 22 евро. В резултат на това всички стоки,

Режимът за обслужване на едно гише при внос (IOSS) е съз-

внасяни в ЕС, ще бъдат облагани с ДДС. Ако продажбата на

даден с цел улесняване и опростяване на декларирането и

стоки на купувачи в ЕС се улеснява чрез използването на

плащането на ДДС за дистанционни продажби на внасяни

електронен интерфейс, се счита, че електронният интерфейс

стоки, чиято стойност не надвишава 150 евро.

Какво представлява
обслужването на едно гише
при внос (IOSS)?
IOSS улеснява събирането, декларирането и плащането на ДДС
от електронни интерфейси, които извършват дистанционни продажби на внасяни стоки за купувачи в ЕС. IOSS също така улеснява

Кога електронният
интерфейс носи отговорност
за плащането на ДДС върху
дистанционни продажби на
внасяни стоки?

процеса за купувача, който се таксува само в момента на покупката,

Когато електронният интерфейс улеснява дистанционните

вследствие на което не се налага да заплаща неочаквани такси

продажби на внасяни стоки от купувач и стоките:

при доставката на стоките. Ако електронният интерфейс не е

се изпращат или превозват извън ЕС в момента на про-

регистриран по IOSS, купувачът трябва да плати ДДС и обикновено

дажбата им;

такса за митническото оформяне, начислявана от превозвача в

се изпращат или превозват на пратки, чиято стойност не

момента на внос на стоките в ЕС.

надвишава 150 евро;
не подлежат на облагане с акцизи (обикновено начисля-

IOSS УЛЕСНЯВА
СЪБИРАНЕТО,
ДЕКЛАРИРАНЕТО И
ПЛАЩАНЕТО НА ДДС

вани върху алкохол или тютюневи изделия).
Смята се, че електронният интерфейс е улеснил дистанционната(-ите) продажба(-и) на стоки, когато позволява на купувач и
продавач да сключат договор чрез електронния интерфейс, като
крайният резултат е продажбата на стоки на съответния купувач.
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да извършва месечно плащане на декларирания ДДС в
справка-декларацията за ДДС в държавата членка, в която е
регистриран електронният интерфейс по режима IOSS;
да води регистри на всички отговарящи на условията на
IOSS продажби, улеснени чрез използването на електронния
интерфейс, за срок от 10 години;
да сътрудничи на действителния продавач на стоката(-ите), за
да гарантира, че изискваната информация за митническото
оформяне в ЕС, включително идентификационния номер
по режима IOSS за целите на ДДС, достига до митническите

Как работи IOSS?
Електронните интерфейси, регистрирани в IOSS, ще плащат

органи в ЕС, където ще бъдат внесени стоките.

лаганата ставка в държавата-членка на ЕС, в която се доставят

ПРИЛАГАТ СЕ НЯКОИ
ИЗКЛЮЧЕНИЯ

стоките. Информацията за ставките на ДДС в ЕС е достъпна на

Не е необходимо електронният интерфейс да събира

уебсайта на Европейската комисия и уебсайтовете на нацио-

и/или декларира ДДС върху дистанционни продажби

налните данъчни администрации.

на внасяни стоки при следните обстоятелства:

събрания ДДС при продажбата на купувач в държава-членка
на ЕС вместо действителния продавач. Ставката на ДДС е при-

1

Действителният продавач продава няколко стоки на

1

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

Как може електронен
интерфейс да се
регистрира по IOSS?
Електронният интерфейс може да се регистрира на портала

един и същ купувач и тези стоки се доставят в пратка,
чиято стойност надвишава 150 евро. Тези стоки ще бъдат
обложени с данък при вноса в държавата членка на ЕС.

Речник

на IOSS на всяка държава-членка на ЕС от 1 април 2021 г. Ако
електронният интерфейс не е установен в ЕС, обикновено
трябва да определи установен в ЕС посредник, за да изпълни
задълженията си във връзка с ДДС по IOSS.
Тази регистрация по IOSS важи за всички дистанционни продажби на внасяни стоки за купувачи в ЕС.

Какво трябва да направи
електронният интерфейс,
използващ режима IOSS?
да показва/посочва размера на ДДС, платим от купувача в
ЕС, най-късно при приключване на процеса на поръчване;
да гарантира събирането от купувача на ДДС върху доставката на всички отговарящи на условията стоки, чието крайно
местоназначение е държава членка на ЕС;
доколкото е възможно, да показва във фактурата цената,
платена от купувача в евро;
да подава месечна електронна справка-декларация за ДДС
през портала на IOSS на държавата членка, в която електронният интерфейс е регистриран по режима IOSS;

Дистанционната продажба на
стоки, внасяни от трети държави
или трети територии, се отнася за
доставки на стоки, изпращани или
превозвани от доставчика/купувача
или от негово име, включително
когато доставчикът участва непряко
в превоза или изпращането на
стоките, до клиент в държава членка.
Електронен интерфейс трябва да
се разбира като широко понятие,
което позволява на две независими
системи или системата и крайния
потребител да комуникират с
помощта на устройство или програма. Електронният интерфейс
може да включва уебсайт, портал,
платформа, пазар, приложно-програмен интерфейс (API) и др.
Посредник е данъчно задължено
лице, което е установено в ЕС. Това
лице е отговорно за изпълнението
на всички задължения, предвидени
в режима на IOSS, включително

декларирането и плащането на ДДС
върху дистанционните продажби
на внасяни стоки. Посредникът
получава идентификационен номер
по режима IOSS за целите на ДДС
за всяко данъчно задължено лице,
което го е определило за свой
представител.
Данъчно задължените лица, които
не са установени в ЕС, трябва да
определят свой посредник, за да
могат да използват режима IOSS.
Другите данъчно задължени лица са
свободни да определят посредник,
но не са задължени да го правят.
Държавите-членки на ЕС са:
Австрия, Белгия, България, Хърватия,
Кипър, Чехия, Дания, Естония,
Финландия, Франция, Германия,
Гърция, Унгария, Ирландия, Италия,
Латвия, Литва, Люксембург, Малта,
Нидерландия, Полша, Португалия,
Румъния, Словакия, Словения,
Испания и Швеция.

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

