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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕЖИМ „КАСОВА ОТЧЕТНОСТ ПО ДДС” 

ас. Ат. Атанасов 

 

Цел на режима за касова отчетност на ДДС 

 

Режимът за касова отчетност на ДДС има за цел подпомагане на малките предприятия, които 

срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, когато не са получили плащане по 

извършените от тях доставки от клиентите си. 

Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност ще позволи на лицата, които го 

прилагат да отчитат ДДС към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти. 

Едновременно с това е регламентирано, че при прилагане на този режим, правото на приспадане 

на данъчен кредит за лица, които го прилагат, ще възниква от момента, в който ДДС върху 

доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик. 

Режимът за касова отчетност на ДДС е въведен в националните законодателства на по-голямата 

част от държавите-членки на Европейския съюз. 

 

Кой може да прилага специалния режим за касова отчетност на ДДС 

 

Съгласно чл. 151а, ал. 1 от закона това са лицата, които са регистрирани по ДДС на 

основание чл. 96, 97 и чл. 100, ал. 1 и които отговарят едновременно на следните условия: 

1. имат облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за 

период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец; 

2. нямат влязъл в сила ревизионен акт при ревизия при особени случаи (по реда на чл. 122 от 

ДОПК) и/или за отговорност в случаи на злоупотрeби (по реда на чл. 177 ЗДДС); 

3. нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски 

по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения са предоставили обезпечение или 

им е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване. 

 

Начин на плащане 

При прилагане на режим „Касова отчетност на ДДС“ плащанията по доставките трябва да се 

извършват само по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или 

наличен паричен превод, извършен чрез друг доставчик на платежна услуга по смисъла на 

Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, 

извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по 

смисъла на Закона за пощенските услуги. 

 

За кои доставки се прилага режима и за кои доставки НЕ се прилага? 

 

Лице, което е получило разрешение за прилагане на специалния режим за касова отчетност по 

ДДС, прилага режима по отношение на всички доставки на стоки или услуги, с изключение на 

изброените по-долу: (чл. 151а., ал. 2)  

1. внос на стоки; 

2. вътреобщностни придобивания на стоки; 

3. вътреобщностни доставки на стоки; 

4. доставки към нерегистрирани по този закон лица; 

5. освободени доставки; 

6. доставки с място на изпълнение извън територията на страната; 

7. доставки на услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът 

е изискуем от получателя по доставката; 

8. доставки по договор за лизинг; 
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9. доставки, за които се прилага част осма “Специален ред на облагане”, (туристически 

услуги, облагане на маржа, услуги по ел. път от лица, неустановени в ЕС, инвестиционно 

злато, доставка приложение № 2, по които данъкът е изискуем от получателя, 

инвестиционни проекти;  

10. доставки на стоки и услуги, при които възнаграждението не се изплаща по банков 

път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, 

извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги 

и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран 

пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за 

пощенските услуги; 

11. доставки, облагаеми с нулева ставка по глава трета; 

12. доставки между свързани лица; 

13. облагаеми доставки, за които преди или на датата на възникване на данъчното събитие 

е извършено цялостно плащане по доставката, включително данъка по този закон. 

 

Изискуемост на ДДС 

За лице, регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС”, данъкът по доставки в обхвата на 

режима ще бъде изискуем на датата на получаване на плащането по доставката (цялостно или 

частично плащане).  

При получаване на частично плащане по доставка в обхвата на режима размерът на изискуемия 

данък ще се определя по следната формула:  

ИДДС = ПС х ДС/(100+ДС)  
където:  

ИДДС е размер на изискуемия данък върху добавената стойност по доставката;  

ПС е платената сума по доставката;  

ДС е приложимата данъчна ставка.  

Пример: Дружество А доставя стока на дружество Б. За доставката е издадена фактура на 

стойност 300 лв. и е начислен ДДС в размер на 60 лв. Дружество Б извършва частично плащане 

по фактурата в размер на 240 лв.  

Данъкът, изискуем от дружество А, определен по формулата, е в размер на 40 лв.  

ИДДС = 240 х 20/(100+20) = 40 лв.  

ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ  
За лице, регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС“:  

Правото на приспадане на данъчен кредит за лице, регистрирано по режим „Касова отчетност на 

ДДС”, по получени от него стоки или услуги (по доставки в обхвата на режима) ще възникне 

след извършване на цялостно или частично плащане от негова страна на доставчика.  

При извършване на частично плащане към доставчика лицето ще има право на приспадане на 

данъчен кредит в размер, определен по следната формула:  

ДК = ПС х ДС/(100+ДС),  
където:  

ДК е размер на данъка, който лицето може да приспадне като данъчен кредит;  

ПС е платената сума по доставката;  

ДС е приложимата данъчна ставка.  

Пример: Дружество А получава стока от дружество Х. За получената стоката е издадена фактура 

на стойност 400 лв. и е начислен ДДС в размер на 80 лв. Дружество А извършва частично 

плащане към дружество Х на стойност 300 лв.  

Данъкът, който дружество А ще има право да приспадне като данъчен кредит, определен по 

формулата, е в размер на 50 лв.  

ДК = 300 х 20/(100+20) = 50 лв.  

 

За лице, чийто доставчик на стоки или услуги е лице, регистрирано по режим „Касова 

отчетност на ДДС”:  
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Правото на приспадане на данъчен кредит за лице, чийто доставчик е лице, регистрирано по 

режим „Касова отчетност на ДДС”, по получени от него стоки или услуги (по доставки в обхвата 

на режима) ще възникне след извършване на цялостно или частично плащане от негова страна на 

доставчика – лице, регистрирано по режим „Касова отчетност на ДДС”.  

При извършване на частично плащане към доставчика лицето ще има право на приспадане на 

данъчен кредит в размер, определен по следната формула:  

ДК = ПС х ДС/(100+ДС),  
където:  

ДК е размер на данъка, който лицето може да приспадне като данъчен кредит;  

ПС е платената сума по доставката;  

ДС е приложимата данъчна ставка.  

Пример: Дружество А доставя стока на дружество Б. За доставката е издадена фактура на 

стойност 300 лв. и е начислен ДДС в размер на 60 лв. Дружество Б извършва частично плащане 

по фактурата в размер на 240 лв.  

Данъкът, който дружество Б ще има право да приспадне по доставката, определен по формулата, 

е в размер на 40 лв.  

ДК = 240 х 20/(100+20) = 40 лв. 

Счетоводно отчитане 

с/ка 453 11 – Разчети при покупки по режим КО 

с/ка 453 12 – Разчети при продажби по режим КО 

 

Вариант 1: 

Ние сме лице, което не е регистрирано и не прилага режима за КО, а доставчикът е 

регистриран и прилага режим КО. 

Пример: Получена е фактура за външна услуга на стойност 960 лв. с вкл. ДДС. 

1.  602       800 

     453 11    160    данъкът по тази ф-ра не участва при определянето на резулта за периода 

401 960               Фактурата се вкл. в Дневник за покупките с код 11.        

 

2. Извършваме частично плащане на 30% от сумата по банков път. 

401 / 503 – 288,00   

 

3. Доставчикът ни в 5-дневен срок ни издава протокол по чл.151в (3). Номерът на протокола 

трябва да съвпада с номера на фактурата. За осчетоводяване на Протокола: 

 

453 11     240 

453 1         48  Данъкът по протокола участва при определянето на резултата за периода. 

453 11   288      Протоколът се вкл. в Дневник за покупките с код 91 –>срок 12 месеца. 

 

4. Плащаме останалите 70% по фактурата. 

401/503 – 672,00 

5. Получаваме Протокол от доставчика за плащането. 

453 11      560 

453 1       112  Данъкът по протокола участва при определянето на резултата за периода. 

         453 11    672   Протоколът се вкл. в Дневник за покупките с код 91 –>срок 12 месеца. 

 

Дт             с/ка 453 11                  Кт                   

160 288 

 240 672 

560  

ДО               960 КО               960 

 

Дт               с/ка 453 1                  Кт                   

48  

112  

ДО                160                        
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Вариант 2: 

Ние сме лице, което прилага режима за КО и издаваме фактура за доставка на услуга, 

която е в обхвата на режима на стойност 1200 лв.  с вкл. ДДС. 

 

1. 411             1200 

     703        1000 

     453 12   200   данъкът не участва при определяне на резултата за периода. Ф-рата се 

вкл. в  Дневника за продажбите с код 11. 

 

2. Получаваме плащане след 30 дни. 

503 / 411 – 1200 

 

Издаваме Протокол за определяне на р-ра на данъчния кредит по чл.151в (3) от 

ЗДДС до 5 дни от датата на получаване на плащането, но не по-късно от последния ден в 

месеца. Екземпляр от протокола даваме на клиента. 

453 12                      1200 

              453 2            200  Протоколът се вкл. в Дневник за продажбите в код 91. 

              453 12        1000 

 

 

Вариант 3: 

Ние сме лице, което е регистрирано и прилага режима за КО и доставчикът е регистриран 

и прилага режим КО. 

 

Записванията са като при Вариант 1. 

 

 

Вариант 4: 

Ние сме лице, което Е регистрирано и прилага режима за КО, а доставчикът НЕ прилага 

режим КО. 

 

Процедурите и записванията са същите като при Вариант 1, но в този случай ние издаваме 

друг вид Протокол  по чл.151г (8) от ЗДДС. Протоколът се включва в дневника за 

покупките с код 92. Екземпляр от този протокол може да не се дава на доставчика. 

 

1. За получената фактура за услуга на стойност 1200 лв с ДДС. 

602                1000 

453 11            200 

        401        1200 

2. След 30 дни плащаме по банков път и издаваме Протокол. Този протокол се вкл. в 

дневника за покупките. 

401 / 503 – 1200 

 

453 11            1000 

453  1               200 

        453 11    1200 

 

Вариант 5: 

Ние сме лице, което Е регистрирано и прилага режима за КО и издаваме фактура за сделка, 

която е извън обхвата на Режим КО. 

 

Процедурите и записванията са както преди влизането на Режим КО. 


