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Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия  

ЕИК: 131166544, Банка: ОББ АД, BIC:UBBSBGSF, IBAN: BG59UBBS80021022217012 

 

Уебинар на тема „Промени в Закона за данък върху 

добавената стойност през 2021 г.“ 
 

Лектор: Калина Златанова 

Дата за провеждане: 22.02.2021 г. от 14:00 ч. 

 

 

ПРОГРАМА: 

 

1. Намалена ставка от 9 % ДДС за доставки на храна за вкъщи от ресторанти и заведения за 

хранене (в сила от 1 декември 2020 г.). 

2. Нулева ставка за внос, ВОП и доставки на територията на страната на ваксини срещу 

COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини, както и за медицински изделия за 

инвитро диагностика на COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези изделия. 

3. Специални разпоредби във връзка с данъка върху добавената стойност по отношение на 

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. 

4. Нови правила относно ДДС облагането на дистанционните продажби на стоки в ЕС. 

Прагове за специалната регистрация на режима MOSS, деклариране на начислен ДДС по 

ставка на друга държава членка, внасяне на данъка. 

5.  Доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, улеснявани от лице, което 

управлява електронен интерфейс. 

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

7. Нова режим внос от трети страни на стоки с незначителна стойност до 150 Евро. 

8. Доброволно прилагане на СУПТО и облекчения за лицата, които доброволно прилагат 

СУПТО.  

 

 

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА е данъчен консултант и автор на публикации в 

специализирания печат и лектор по теми относно данъчното облагане в областта на 

косвеното облагане. Тя е работила в Министерство на финансите, дирекция 

„Данъчна политика” от нейното създаване през 2000 г. и е участвала при 

разработването на данъчните нормативни актове. 

Калина Златанова е завършила Университета за национално и световно стопанство 

– гр. София, специалности „Стопанско управление и администрация” и 

„Счетоводство и контрол”.  
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