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ПРОМЕНИ В ЗДДС 
 

 

Лектор: Валентина Василева 

Дата за провеждане: 16.12.2020 г. от 14:00 до 17:00 ч. 

 

 

Програма: 

 

1. Новата данъчна ставка от 9 % за стоки и услуги: 

➢ Ресторантьорски и кетъринг услуги. 

➢ Книги и учебници. 

➢ Храни за бебета или малки деца, за които се прилага намалената ставка. Бебешки пелени и 

подобни бебешки хигиенни артикули, за които се прилага намалената ставка. 

➢ Доставка на обща туристическа услуга по чл.136 ЗДДС и екскурзии, организирани от 

туроператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници. 

➢ Доставка на услуга за използване на спортни съоръжения. 

 

2. Актуални въпроси, свързани с промените от 2020 г. 

➢ Ново данъчно третиране на подобренията на сгради. Определение за нова сграда след 

извършено съществено подобрение. Данъчно третиране на доставката на сграда, след 

извършено съществено подобрение.  

➢ Ново данъчно третиране на разходите по изграждане, подобрение или ремонт на елементи на 

техническа инфраструктура - публична държавна или общинска собственост. Право на 

приспадане на данъчен кредит. 

➢ Режим „складиране на стоки до поискване“. Условия за прилагане на режима. Документиране 

и деклариране.  

 

3. Предстоящи промени за 2021 г. 

➢ Доброволно прилагане на СУПТО и облекчения за фирмите, които го направят; 

➢ Нови правила за дистанционните продажби на стоки в ЕС.  

➢ Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс. 

➢ Прилагане на режима MOSS за всички услуги с получатели данъчно незадължени лица в ЕС. 

➢ Други изменения. 
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Валентина Василева е данъчен консултант в Глобал Такс АД, експерт с 

дългогодишен опит в областта на данъчното облагане. Тя познава подробно 

и обстойно българското данъчно законодателство  - ЗДДС, ЗКПО и СИДДО, 

била е лектор в многобройни курсове и семинари за данъчно облагане по 

ЗДДС. От 2000 г. до сега има над 40 статии в специализираните вестници, 

списания и книги на данъчна тематика. Валентина е завършила 

УНСС,  Специалност  „Финанси”. 
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