нови
актуални
правила за ДДС
електронната търговия вече е лесна

ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА
ЗНАЕТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО
НА ЕДНО ГИШЕ (OSS)
Информация за електронните интерфейси, улесняващи продажбите
Какво се променя от 1 юли 2021 г.?
От 1 юли 2021 г., ако електронен интерфейс (пазар, платформа

За да може да декларира и плаща този ДДС, електронният

и др.) улеснява дистанционните продажби на стоки от неуста-

интерфейс ще може да се регистрира лесно в специална елек-

новен в ЕС продавач на купувач в ЕС, електронният интерфейс

тронна система, наречена „Обслужване на едно гише“ (OSS).

се счита за продавач и носи отговорност за плащането на ДДС.

ПРЕДВИЖДА СЕ
OSS ДА НАМАЛИ
АДМИНИСТРАТИВНАТА
ТЕЖЕСТ ЗА ОНЛАЙН
ПРЕДПРИЯТИЯТА
С ДО 95%

Какво представлява
обслужването на едно
гише (OSS)?
OSS е електронна система, която опростява с до 95% задълженията във връзка с ДДС на продавачи на стоки (включително
електронни интерфейси, улесняващи продажбите) на купувачи
в целия ЕС, тъй като им позволява:
да се регистрират електронно по ДДС в една държава
членка за дистанционни продажби на стоки в ЕС;
да декларират и плащат дължимия ДДС върху всички
тези продажби на стоки с една тримесечна електронна
справка-декларация;
да работят с данъчната администрация на своята държава
членка и на своя език, дори ако извършваните от тях продажби са трансгранични.
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които електронният интерфейс улеснява, както и за всички
вътресъюзни доставки на стоки или услуги, извършвани от
електронния интерфейс.

Какво трябва да направи
електронният интерфейс,
използващ режима OSS?
Ако даден електронен интерфейс използва режима OSS, той
трябва да направи следното:
да показва/посочва размера на ДДС, платим от купувача,
най-късно при приключване на процеса на поръчване;.
Ставката на ДДС е тази на държавата членка, в която се
изпращат или превозват стоките;
да гарантира събирането на ДДС от купувачите върху
вътресъюзните дистанционни продажби на стоки и на
вътрешните доставки, които улеснява;

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

да подава тримесечна електронна справка-декларация
за ДДС през портала на OSS на държавата членка, в която
електронният интерфейс е регистриран по режима OSS;
да извършва тримесечно плащане на декларирания ДДС в
справка-декларацията за ДДС в държавата членка, в която
електронният интерфейс е регистриран по режима OSS;
да съхранява регистри на всички продажби по OSS, които
улеснява, за срок от 10 години.

Електронният интерфейс носи отговорност за плащането на
ДДС, когато улеснява следните доставки на стоки, извършени

Можете да намерите информация за ставките на ДДС в ЕС

от действителен продавач, неустановен в ЕС, на купувачи в ЕС:

на уебсайтовете на всяка държава членка и уебсайта на

вътресъюзни дистанционни продажби на стоки (напр.
поръчка и изпращане от държава членка на ЕС, различна
от тази, в която се намира купувачът);
вътрешни доставки на стоки (напр. поръчка и изпращане от
същата държава членка на ЕС, в която се намира купувачът).
Смята се, че електронният интерфейс е улеснил продажбата(-те)
на стоки, когато позволява на купувач и продавач да осъществят
контакт чрез електронния интерфейс, като крайният резултат
е продажбата на стоки на съответния купувач.
По отношение на доставките на услуги и дистанционните
продажби, извършвани от самия електронен интерфейс, моля,
вижте информационния лист на OSS за доставчици.

Как може електронен
интерфейс да се
регистрира по OSS?
Всяка държава членка на ЕС ще разполага с онлайн портал на
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Речник
Вътресъюзни дистанционни
продажби на стоки означава
стоки (които вече са в свободно
обращение в ЕС), намиращи се в
една държава членка на ЕС, които
се продават и изпращат от или от
името на доставчика/продавача на
клиент в друга държава членка.
Вътрешни доставки на стоки
означава стоките, които се намират
в същата държава членка като тази
на клиента, до когото са изпратени.
Тези доставки може по изключение
да се декларират в OSS, но само
от електронен интерфейс за
доставките, които улеснява.
Електронен интерфейс трябва
да се разбира като широко

понятие, което позволява на
две независими системи или на
системата и крайния потребител
да комуникират с помощта
на устройство или програма.
Електронният интерфейс може
да включва уебсайт, портал,
платформа, пазар, приложнопрограмен интерфейс (API) и др.
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.

OSS, където електронните интерфейси могат да се регистрират
от 1 април 2021 г. Тази единична регистрация ще бъде валидна

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

