
ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА 
ДА ЗНАЕТЕ ЗА НОВИТЕ 
ПРАВИЛА ЗА ДДС 
ПРИ ЕЛЕКТРОННАТА 
ТЪРГОВИЯ
Информация за пощенските оператори и куриерските служби

През юли 2021 г. влизат в сила нови правила за дистан-

ционните продажби на стоки във и извън ЕС. От 1 юли 

2021 г. се премахва освобождаването от данък върху 

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

ност не надвишава 22 евро. 

В резултат на това всички стоки, внасяни в ЕС, ще бъдат 

облагани с ДДС. За внасяни стоки, чиято стойност не 

надвишава 150 евро, се предлагат два улеснени меха-

низма за събиране на ДДС:

1. Единият е за онлайн продавачите и онлайн пазарите/

платформите, които могат да събират ДДС директно 

от купувача и да докладват и плащат този ДДС в новата 

онлайн система на режима за обслужване на едно

гише при внос (IOSS)1;

2. Другият е за пощенските оператори и куриерските

служби за деклариране и плащане на ДДС при внос 

(специален режим), в случай че продавачите или

пазарите/платформите не изберат да се регистрират 

по IOSS.

1 Можете да намерите допълнителна информация за IOSS на нашия уебсайт: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Няма промяна при събирането на мита и ДДС върху 

внасяни стоки на стойност над 150 евро.

Като основни участници в превоза и разпростране-

нието на стоки Вие сте на първа линия по отношение на 

декларирането на стоките пред митническите органи. 

Информирайте се и съветвайте клиентите си как да се 

приспособят към новия процес.

Какво се променя от 1 юли 2021 г.?

АДАПТИРАЙТЕ 
ВАШИТЕ ПРОЦЕСИ 
И ПРОЦЕДУРИ КЪМ 
НОВИТЕ ПРАВИЛА 
ЗА ДДС

електронната търговия вече е лесна

нови  
актуални  
правила за ДДС
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Когато се регистрират по IOSS, онлайн продавачите или 

онлайн пазарите/платформите получават идентифика-

ционен номер по режима IOSS за целите на ДДС. Този 

номер се използва от пощенските оператори и куриер-

ските служби пред митническите органи за декларира-

нето на стоки при внос. Това може да бъде направено 

във всяка държава членка, независимо от местоназна-

чението на стоките. Митническите органи проверяват 

валидността на идентификационния номер по режима 

IOSS за целите на ДДС, след което пратката може да 

бъде доставена на клиента. Не може да бъде по-просто!

Ако онлайн продавачите или онлайн пазарите/плат-

формите не се регистрират по IOSS, ДДС трябва да бъде 

събиран преди доставянето на стоките до клиента. В 

тази ситуация стоките могат да бъдат освободени само 

от митническите органи на държавата членка, в която 

тези стоки ще бъдат доставени на клиента. Събирането 

на ДДС може да се извърши:

при използване на специалния режим: пощенските 

оператори и куриерските служби ще събират ДДС 

от клиента и ще го плащат на компетентните органи 

ежемесечно. 

Това опростяване дава предимство по отношение на 

паричния поток на пощенските оператори и куриер-

ските служби, компенсирайки допълнителните адми-

нистративни задачи, свързани със събирането на ДДС;

Какво трябва да направят 
пощенските оператори и 
куриерските служби?

Правилата за вътресъюзните дистанционни продажби на 

стоки се опростяват за онлайн предприятията и онлайн 

пазарите/платформите, което води до намаляване на 

административната тежест и създаване на предпос-

тавки за увеличаване на електронната търговия в ЕС. 

Тъй като в ЕС няма граници, пощенските оператори и 

куриерските служби могат да се възползват от цифровия 

единен пазар на ЕС.

Има ли промени 
за вътресъюзните 
дистанционни продажби?

по-голяма ангажираност: Като основни участници 

в превоза и разпространението на стоки Вие сте на 

първа линия по отношение на декларирането на 

стоките пред митническите органи;

по-бърз процес: Новите правила, включително прехода 

към предаване на електронни данни, имат за цел в 

крайна сметка да опростят процедурите и да гарантират 

по-ускорено митническо оформяне, така че да можете 

да доставяте по-бързо стоките на клиентите си.

Ползи за пощенските 
оператори и куриерските 
служби

Дистанционната продажба на 
стоки, внасяни от трети държави 
или трети територии, се отнася за 
доставки на стоки, изпращани или 
превозвани от доставчика или от 
негово име, включително когато 
доставчикът участва непряко в пре-
воза или изпращането на стоките, 
до клиент в държава членка.

Вътресъюзни дистанционни 
продажби на стоки означава 
стоки (които вече са в свободно 
обращение в ЕС), намиращи се 
в една държава членка, които се 

продават и изпращат от или от 
името на доставчика/продавача на 
клиент в друга държава членка.

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.

Речник

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

при използване на стандартните митнически про-

цедури: клиентът ще плати ДДС на пощенските 

оператори или куриерските служби или директно 

на компетентните органи.


