ПРЕДВИЖДА СЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА РЕЖИМА НА ОБСЛУЖВАНЕ
НА ЕДНО ГИШЕ ДА НАМАЛИ
БЮРОКРАЦИЯТА ЗА ОНЛАЙН
ПРЕДПРИЯТИЯТА С ДО

нови
актуални
правила за ДДС
електронната търговия вече е лесна

ОПРОСТЕТЕ РАБОТНИЯ СИ
ПОТОК, СВЪРЗАН С ДАНЪЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАТО
ИЗПОЛЗВАТЕ ОБСЛУЖВАНЕТО
НА ЕДНО ГИШЕ

ПРЕЗ ЮЛИ 2021 Г. ВЛИЗАТ
В СИЛА НОВИ ПРАВИЛА ЗА
ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
Подгответе своя бизнес за
новите актуални правила за ДДС

Съществуващият режим за съкратено обслужване на едно гише
(MOSS) ще бъде разширен и ще се нарича режим за обслужване
на едно гише за ДДС (OSS).

Правилата:

Новият режим ще обхване:

гарантират плащането на ДДС на мястото, на което се
извършва потреблението на стоките и услугите;
създават единен режим за ДДС за трансграничните

всички трансгранични доставки на услуги на купувачи;
вътресъюзните дистанционни продажби на стоки и някои
вътрешни продажби, улеснявани от онлайн пазарите;

доставки на стоки и услуги;
предлагат на предприятията опростена единна система за
деклариране и плащане на задълженията им във връзка
с ДДС в ЕС чрез обслужване на едно гише за ДДС.

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети държави като пратки на стойност до 150 евро.

НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДДС
ГАРАНТИРАТ РАВНИ УСЛОВИЯ
ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В
ЕС И ПРЕДЛАГАТ ПОУЛЕСНЕНИ ПРАВИЛА ЗА
ДДС ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА,
ИЗВЪРШВАЩИ ТРАНСГРАНИЧНА
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

95

%

ЩЕ МОЖЕТЕ ДА
СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ
ОТ НОВИТЕ
ПРАВИЛА, АКО
СТЕ…
предприятие, което
продава стоки онлайн
ИЛИ
онлайн пазар или
платформа

Ако изберете да използвате режима на обслужване на едно
гише, ще можете:
да се регистрирате в една държава членка на ЕС и тази
регистрация да важи за целия ЕС;
да декларирате и плащате дължимия ДДС за всички
отговарящи на условията трансгранични продажби в
ЕС само в държавата, в която сте регистрирани.

КУПУВАЧИТЕ ЩЕ ОЦЕНЯТ, ЧЕ…
при купуване на стоки онлайн ще знаят крайната цена
(с включен ДДС) в момента на продажбата;
ще могат да се възползват от по-бързата доставка на стоки;
ако купуват от пазар или продавач, който използва режима
на обслужване на едно гише, няма да се сблъскват с
непредвидени данъчни/митнически разноски, ако стоките идват извън ЕС.

НОВИ АКТУАЛНИ
ПРАВИЛА ЗА ДДС.
ЕЛЕКТРОННАТА
ТЪРГОВИЯ ВЕЧЕ
Е ЛЕСНА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ДДС
ПРИ ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС ПОСЕТЕТЕ:

https://ec.europa.eu/vat-ecommerce
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