
Промени
в ДДС за ЕС 
В сила от 1 юли 2021 г.

Считано от 1 юли 2021 г., има значителни промени в правилата на
Европейския съюз относно данъка върху добавената стойност (ДДС), 
приложими за онлайн продажбите на стоки.

Ако купувате продукти от държава извън ЕС, тези промени могат
да повлияят върху тяхната цена. 

Какво трябва да знаете като потребител?
Промените в ДДС в ЕС се състоят от два основни аспекта, които потребителите трябва да имат предвид:

Освобождаването от ДДС за внос на стойност до 22 евро ще бъде 
премахнато
По-рано не се начисляваше ДДС за продукти, закупени от държава извън ЕС на стойност 
до 22 евро. ЕС реши да прекрати това освобождаване, считано от 1 юли 2021 г., за да не 
бъдат в неравностойно положение предприятията от ЕС, които не се ползват с такова 
освобождаване за пратките в рамките на ЕС. 

ЕС стимулира бизнесите в трети държави да включат ДДС в 
цената на дребно за стоки до 150 евро
Когато купувате продукти от държава извън ЕС, продавачът може да реши да включи 
ДДС в цената на дребно или Вие да платите ДДС, когато артикулите Ви бъдат 
доставени. От потребителска гледна точка това няма да се промени. 

ЕС стимулира бизнесите за електронна търговия да включват ДДС в цената на 
дребно. Ще бъде въведена централизирана платформа (известна като „обслужване 
на едно гише при внос“ или IOSS), която ще улесни бизнесите в трети държави да 
спазват законите на ЕС в областта на ДДС и която ще изисква от тях да събират ДДС в 
момента на продажба. 

Моля, имайте предвид, че е възможно това да добави разходи за внос към 
Вашите международни покупки на стойност до 22 евро, напр. такси за 
митническо освобождаване и ДДС за внос, ако търговецът, от който 
купувате, не включва ДДС в цената на дребно. 

Когато купувате продукти от държава извън ЕС, винаги проверявайте дали в 
цената на дребно е включен ДДС. Ако не е, тогава може Вие да трябва да го 
платите, когато стоките Ви бъдат доставени. 

Ако Ви бъдат изискани допълнителни такси при доставянето на Вашата пратка, това 
може да се дължи на няколко причини, например:

• Продавачът не се е регистрирал в платформата IOSS
• Транспортните документи са непълни
• Стойността на стоките е по-висока от 150 евро

Ако смятате, че са Ви начислени неправилно ДДС за внос или други митнически такси, 
препоръчваме Ви да се свържете с продавача.
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Кога ще трябва да платите допълнителни такси за Вашите покупки от държави
извън ЕС?
Когато се внасят продукти в ЕС, може да им бъдат начислени допълнителни такси при
митническото освобождаване в ЕС. Изпращачът определя кой плаща тези такси за внос. 
Изпращачът може да реши да плати тези такси за внос, като в този случай обикновено знае
предварително кои такси за внос са дължими и включва този разход в крайната цена, която
плащате при извършване на покупката. В този случай няма да се налага да плащате такси за внос
при доставката.

Изпращачът обаче може да реши да не плати таксите за внос. Ако случаят е такъв, може да се
наложи UPS да изиска тези такси за внос от Вас при доставката. Не забравяйте винаги да
проверявате дали ДДС и таксите за внос са включени в крайната цена на Вашата покупка.

Какви такси за внос ще трябва да платите при доставка?
Ако изпращачът е решил да не плати таксите за внос, те може да бъдат прехвърлени към Вас. Ако
стойността на пратката е не по-висока от 150 евро, тези такси за внос обикновено включват:

Данък добавена стойност (ДДС)

Ако ДДС не е събран в момента на продажбата, тогава ще бъде събран от митническите органи
при влизане на пратката в ЕС. ДДС се изчислява като процент от общата продажна цена
(включително цената на транспорта). Всяка държава в ЕС определя своята ставка за ДДС. 
Тарифата, приложена към Вашата пратка, ще бъде тази на държавата, явяваща се крайна
дестинация. Средната ставка на ДДС за ЕС е около 21%. 

Ако ДДС не е събран в момента на продажбата, UPS ще предплати ДДС на съответните
митнически власти при внасяне на пратката в ЕС и ще го изиска от Вас при доставката. 

Такса за извършени плащания

Ако се налага UPS да предплати мита, данъци и други държавни такси от името на платеца на
пратка, UPS начислява такса въз основа на стойността на изпращаните стоки и на авансовата сума. 
Тази такса покрива администрирането на митническите декларации пред властите, както и 
поемането на отговорност от страна на UPS, в случай че има неточни декларации. 

Ако изпращачът е решил да прехвърли таксите за внос към Вас и от UPS се изисква да предплати
ДДС и всички други такси, свързани с Вашата пратка, на митническите власти, то тогава при
доставка UPS ще начисли към Вас тази такса, известна като такса за извършени плащания. 
Въвежда се ниска такса за извършени плащания за стоки с ниска стойност до 22 евро.

Моля, имайте предвид, че гореизброените такси не представляват изчерпателен списък. Може да
се приложат допълнителни такси в зависимост от специфичните характеристики на пратката. 

Как това ще повлияе на общите Ви разходи?
За да илюстрираме как това може да повлияе на общата цена на Вашата пратка, използваме
пример с риза, закупена онлайн от търговец на дребно в Обединеното кралство от германски
потребител. В този пример търговецът на дребно в Обединеното кралство не е събрал ДДС в 
момента на продажбата. Показаните по-долу суми са само с илюстративна цел и ще се различават
от действително направените разходи.

Как можете да платите таксите за внос?
Ако за Вашата пратка се дължат такси за внос, UPS ще Ви даде възможност да
платите неплатените такси с карта или в брой, докато Вашият колет пътува към Вас
(ако търговецът ни е предоставил Вашите данни за контакт) или в момента на
доставката. Плащането на тези такси чрез нашата онлайн система преди доставката
ще доведе до по-лесна обработка на пратката.

Цена на продукта1 20,00 евро

ДДС в момента на продажба (19%) 2
0 евро

Такси за внос, фактурирани при плащане 0 евро

Общо Вие плащате на продавача при поръчката 20,00 евро

ДДС при внос (19%)2 3,80 евро

Такса за извършени плащания3 6,00 евро 

Такси, които плащате при доставка 9,80 евро

1 включително цената на транспорта 2 процентът на ДДС зависи от ставката във Вашата държава от ЕС  3изчислена 
за Германия; таксата може да е различна според държавата
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