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Г-Н ПЕТЪР  ДИМИТРОВ ─ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 
40-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък  
върху добавената стойност

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

В  направените  предложения  за  промени  в  ЗДДС  е  налице  рязко  удължаване 
срокове за възстановяване на ДДС, което ще предизвика няколко основни негативни 
ефекта - не само в реалния сектор, но и в банковия:

1.  Огромно количество средства на  бизнеса  ще бъдат блокирани за срок най-
малко  за  8  месеца.  (за  такъв  срок  минимум  се  предвижда  да  бъдат  издавани  и 
банковите гаранции).  Така например се  получава,  че до края на 8-я  месец при 100 
единици оборотен капитал, вложен в производство, реално ще бъдат блокирани 76,74 
единици от него под формата на ДДС.

 месеци І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ
 лв. лв. лв. лв. лв. лв. лв. лв. лв. лв. лв. лв. лв.

оборотен 
капитал 100,00 83,33 69,44 57,87 48,23 40,19 33,49 27,91 39,92 47,16 50,87 52,04
ДДС 16,67 13,89 11,57 9,65 8,04 6,70 5,58 4,65 76,74 6,65 7,86 8,48 8,67
Производство 
(цена): 83,33 69,44 57,87 48,23 40,19 33,49 27,91 23,26 33,27 39,30 42,39 43,37

І ІІ ІІІ ІV

Тенденцията за свиване на бизнеса е с продължителност две години и половина, 
като вложените оборотните средства ще се стабилизират след този период на около 
46,16 лв.

Това  ще  затрудни  дейността  на  фирмите.  Те  или  ще  трябва  да  свият 
производството си,  или да  намерят  допълнителен  заемен капитал,  за  да  поддържат 
производителността  си,  което  от  своя  страна  има  съответната  цена  и  означава 
нарастване на разходите за бизнеса.

2.  Под  претекст  за  предотвратяване  на  измами,  свързани  с  вътреобщностния 
обмен на стоки, с  тези промени реално се наказват коректните фирми. На всичкото 
отгоре,  ако  искат  да  ускорят  възстановяването  на  ДДС,  фирмите  ще  трябва  да 
предоставят безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-
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кратък от 8 месеца, което от своя страна също си има цена и натоварва допълнително 
бизнеса. При това, възможностите на бизнеса за обезпечаването им не са безкрайни.

3. Издаването на такива банкови гаранции потенциално носи риск и за банковата 
система, в контекста на затрудненията за бизнеса. Издаването им ще е ежемесечно и 
техният брой няма да е никак малък (тъй като бизнесът трябва да работи и се нуждае 
от собствените си средства под формата на ДДС за възстановяване). Затрудненията в 
реалния  сектор  биха  имали  верижен  характер  и  лесно  могат  да  се  пренесат  върху 
финансовия сектор.

4.  Създават се и предпоставки за увеличаване ръста на сивата икономика или 
масови  фалити  (тъй  като  се  блокират  трайно  средства  на  бизнеса).  Нараства  и 
вероятността за засилване тенденцията за изнасяне на бизнеса от България.

5.  Нарастването  на  разходите  на  бизнеса  за  същото  количество  досега 
произвеждана продукция неминуемо води и до увеличаване цените на стоките, а от там 
и до засилване на инфлационните процеси.

6. Процесът на промяна на законодателната система следва да бъде насочен към 
съкращаване сроковете за възстановяване на ДДС, а не към тяхното удължаване. За да 
може у нас бизнесът да работи успешно и на по-високи обороти, неговите собствени 
средства следва да му се възстановяват възможно най-бързо, а не да се задържат от 
държавата.  Трябва  да  се  търсят  подходи  и  методи  за  ускоряване  информационния 
обмен при вътреобщностни доставки между държавните институции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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