
Всичко, което трябва да знаете за

IOSS -



От 1 юли 2021 се начислява ДДС при внос на търговски стоки в 
ЕС независимо от стойността. Това означава, че 
освобождаването от ДДС на търговски стоки на стойност до 22 
евро вече не се прилага.

За стоки на стойност до 150 евро ДДС може да се начисли от 
продавача (извън ЕС) по време на продажбата, като се 
използва новият режим за Обслужване на едно гише при внос 
(Import One-Stop Shop или IOSS). Това изключва акцизните 
стоки.

IOSS е проектиран да улесни процеса, като помага да се 
избегнат неочаквани митнически и административни такси за 
клиентите. Като алтернатива на IOSS ДДС може да бъде събран 
от получателя на стоката. 

Промени от 1 юли



ДДС

ОСВОБОДЕНА

ОСВОБОДЕНА

ОСВОБОДЕНА

ОСВОБОДЕНА

ОСВОБОДЕНА

НАЛОЖЕНИ
(ПРИ ВНОС)

НАЛОЖЕН
(ПРИ ВНОС,

СТАНДАРТНО 
ПЛАЩАНЕ НА ДДС)

НАЛОЖЕН
(ПРИ ВНОС,

СТАНДАРТНО 
ПЛАЩАНЕ НА ДДС)

НАЛОЖЕН
(ПРИ ВНОС,

СТАНДАРТНО 
ПЛАЩАНЕ НА ДДС)

НАЛОЖЕН
(с IOSS за b2c

или при внос за
 b2c/b2b)

НАЛОЖЕН
(с IOSS за b2c

или при внос за
 b2c/b2b)

НАЛОЖЕНИ
(ПРИ ВНОС)

До 30 юни 2021 До 30 юни 2021 От 1 юли 2021  От 1 юли 2021

МИТАСтойност на 
стоката

От 1 юли 2021  освобождаването от ДДС за внос на стоки на стойност под 22 евро, e 
премахнато. В резултат на това всички стоки, внесени в ЕС,

подлежат на следните възможности за събиране на ДДС:

Премахване на прага на ДДС при € 22 (De minimis)



Основни предимства за продавачите Основни предимства за купувачите

Положително отношение от 
страна на купувача заради 
начисяването на ДДС в 
момента на покупка

Единен регистър на ДДС в ЕС 
(който покрива всички 27 
държави в ЕС) т.е. не се 
изисква отделна ДДС 
регистрация във всяка страна 
на ЕС.

Паричен поток: Месечни 
плащания на ДДС към 
съответните институции в ЕС 

Прозрачност в цената: ДДС 
е видим в момента на 
покупката.

Лесно плащане: плащането 
на ДДС е в момента при 
закупуване на стоки онлайн 

Няма изненади: Без 
допълнителни изисквания за 
плащане на ДДС за 
внасяната стока, т.е. по-
малко участие от страна на  
купувача за получаването 
й  .

Обслужване на едно гише при внос (Import One-Stop Shop или IOSS) е електронният 
портал, който фирмите могат да използват от 1 юли 2021 г., за да спазват 
задълженията си за електронна търговия по ДДС за дистанционни продажби на 
вносни стоки.

IOSS е създаден, за да улесни и опрости декларирането и плащането на ДДС за 
продажбите от разстояние на вносните стоки, при условие че стойността не 
надвишава 150 евро. 

IOSS прави процеса по-лесен за купувача, тъй като той е таксуван с ДДС само в 
момента на покупката и не се налага да го плаща, когато неговата стока бъде 
доставена. 

Ако продавачът не е регистриран в IOSS, купувачът трябва да заплати ДДС и 
обичайните такси за митническо оформяне, начислени от превозвача в момента на 
влизане на стоката в ЕС. 

Стоки, които IOSS покрива:
• Стоки, изпратени или транспортирани извън ЕС в момента на продажбата им
• Стоки, които се изпращат или транспортират на стойност не повече от 150 евро

Какво е IOSS



Как работи IOSS?

Търговците на дребно, изпращащи стоки от родната си страна до 
клиенти в ЕС, трябва да се регистрират, за да използват IOSS. Така 
ще отчитат всички свои продажби в ЕС. До 1 юли 2021 търговците 
на дребно, които желаят да продават продуктите си на купувачи в 
ЕС, трябваше да прилагат ставката на ДДС за страната на доставка. 
За да направят това, търговците на дребно трябваше да бъдат 
регистрирани по ДДС във всяка страна, в която потенциално 
изпращат своите продукти. Когато са регистрирани в IOSS, 
продавачите от ЕС могат да отчитат всичките си продажби в ЕС с 
единна декларация за ДДС в родината си, вместо да имат множество 
регистрации по ДДС в ЕС.

Продавачите извън ЕС ще трябва да се регистрират в IOSS само в 
една държава от ЕС, за да декларират, че начисляват ДДС за  внос 
на пратки под 150 евро.  

IOSS улеснява нещата и за купувачите. Те се таксуват само в 
момента на покупката и могат да избегнат допълнителни такси, 
когато стоките са доставени. Ако продавачът не е регистриран в 
IOSS, купувачът трябва да плати ДДС, както и обичайната такса за 
митническо освобождаване, начислена от превозвача.



UK продавач се регистрира в IOSS

Купувач от ЕС поръчва стока

Купувач от ЕС плаща ДДС при 
завършване на поръчката

(начислява се  ДДС ставка, съгласно 
страната на купувача)

Пратката е опакована, въведени са 
митнически данни (предоставя се IOSS ID)

Доставка на клиента Процес по митническо 
освобождаване

Счетоводен прооцес
въвеждане на ДДС от IOSS

Митницата проверява 
IOSS ID и стойността на 

пратката



Как можете да се регистрирате?
- Можете да регистрирате бизнеса си в портала на IOSS на всяка държава от ЕС от 1 април 2021 г.
- Ако Вашият бизнес не е базиран в ЕС, ще трябва да назначите посредник от ЕС, който да изпълнява задълженията Ви 
по ДДС съгласно IOSS.
- Вашата IOSS регистрация е валидна за всички дистанционни продажби на вносни стоки, направени към купувачи в ЕС.

Какво трябва да направите, ако използвате IOSS?
Доставчик / електронен интерфейс / посредник, използващ схемата IOSS, следва да гарантира следното:
    1. Показва цена с ДДС на уебсайта си
    2. Събира сумата на ДДС, когато продава онлайн
    3. Проверява вътрешната стойност на внесените стоки под 150 евро
    4. Посочва ДДС във фактурата, като разграничава различните ставки на ДДС за всяка дестинация
    5. В митническата декларация предоставя необходимата информация за митническо освобождаване        (включително 
Вашия идентификационен номер по ДДС по IOSS)
    6. Подава месечна декларация по ДДС преди края на месеца
    7. Превежда ДДС, събран от онлайн продажбата преди края на месеца
    8. Съхранява записите за всички IOSS дистанционни продажби на вносни стоки в продължение на 10 години в  случай 
на одити от данъчните власти на ЕС. Информацията, която трябва да се запази, е тази, предвидена в член 63в, параграф 
2 от Регламента за прилагане на ДДС.

Посредник:
Посредник е данъчно задължено лице, регистрирано в ЕС.
Това лице трябва изпълнява задълженията, предвидени в IOSS, относно декларацията и 
плащането на ДДС за продажбите от разстояние на вносни стоки.
Този посредник получава идентификационен номер по ДДС за IOSS за всяко 
данъчнозадължено лице, за което е назначен.
Лицата, които не са в ЕС, трябва да назначат посредник, който да ги предствлява за 
нуждите на  IOSS. Останалите данъчно облагаеми лица могат, но не са длъжни да 
назначават посредник.

Регистрация в IOSS



Стоката е на 
стойност на или 

под 150 евро

Електронният 
интерфейс има 

IOSS номер

Вие сте 
установен в ЕС

IOSS не може да бъде използван
IOSS номер 

на 
електронния 

интефейс

IOSS номер на 
Вашия 

посредник

Вашия IOSS 
номер

Стоката е 
изпратена от 
страна извън 

ЕС

Стоката е 
акцизна 

Стоката е 
продадена 

през 
електронен 
интерфейс



Изключения
Не е необходимо да начислявате ДДС при дистанционни продажби на вносни стоки при следните 
обстоятелства:
 • Вие продавате няколко стоки на един и същ купувач и тези стоки се изпращат в пакет в размер на 
над 150 евро. Тези стоки ще се облагат с данък при внос в страната-членка на ЕС. 
• Вашите дистанционни продажби на стоки са през електронен интерфейс (напр.платформа). В този 
случай електронният интерфейс носи отговорност за дължимия ДДС.

Кога електронният интерфейс подлежи на облагане с ДДС върху стоки при продажби от 
разстояние? 
Когато стоките са:
• Изпратени или транспортирани от страна извън ЕС;
• Изпратени в пратка на стойност, която не надвишава 150 евро; 
• Не подлежат на акциз (обикновено се прилага за алкохол или тютюневи изделия)

Електронният интерфейс позволява на купувач и продавач да осъществят контакт като крайният 
резултат е продажбата на стоки на купувача. В тези случаи електронният интерфейс е отговорен за 
събирането на ДДС (и плащането към органите на ЕС) и други прехвърлени задължения на IOSS. В 
допълнение, електронният интерфейс си сътрудничи с действителния продавач на стоките, за да 
гарантира събирането на необходимата информация за митническо оформяне в ЕС, където ще бъдат 
внесени стоките и идентификационния номер по ДДС на IOSS.

Допълнителна информация



Забележка: IOSS не се прилага за Норвегия, Швейцария и Великобритания.

2021 ДДС ставка в страните от ЕС


