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Промените са във връзка с приетите изменения в ЗДДС и ППЗДДС въвеждащи нулева 

ставка на ДДС за доставките, вноса и ВОП на „хляб“ и „брашно“ в Дневника за покупки и 

Дневника за продажби, в сила от 09.07.2022г. до 01.07.2023г., Добавени са нови кодове 

за поле „Вид документ“ и поле „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“. 

 

Нормативна уредба: 

1. ЗДДС - § 15д от ПЗР (ДВ бр.52 от 05.07.2022г) 

2. ППЗДДС - § 20а от ПЗР (ДВ бр.59 от 26.07.2022г) 

 
I. Въвеждане на първични документи 
 
1. В полето "Док.“ (Вид на документа) са добавени само за Дневник продажби: 
 

Код  Описание 

50 Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за 
които са предоставени компенсации  

83 Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за горива  

84 Отчет за извършените продажби на хляб 

85 Отчет за извършените продажби на брашно 

 
Кодове 50 и 83 са добавени с версия 2022.07.05, като в тази версия им се променя 
наименованието. 
 
2. В полето "Дост. чл.163а/167а ЗДДС“ (Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 
167а от ЗДДС") се добавят: 
 

Код  Описание 

07 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб 

08 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно 

 
Съгласно изискванията на § 20а., ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на ППЗДДС доставките на хляб и 
брашно се отразяват в съответния отчетен регистър по чл.124 от ЗДДС в колона „8а“ с 
кодове 07 и 08. 
 
Съгласно изискванията на § 20а., ал. 4 от ПЗР на ППЗДДС: 
Регистрираното лице-доставчик отразява издадената фактура или известие към 
фактура за доставка на хляб/брашно с място на изпълнение на територията на 
страната до 1 юли 2023 г. в дневника за продажбите за съответния данъчен период, 
като посочва данъчната основа в колони 9 и 19. 
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При въвеждане на Отчети за продажби с кодове 84 или 85 програмата автоматично 
попълва в полето „Дост.“ вида сделка „Доставки със ставка 0% по глава трета от ЗДДС“, 
а в полето "Дост. чл.163а/167а ЗДДС“ респ. попълва код 07 или 08. 
 
Важно!!! 
 
В случай, че в една фактура се документират доставка напр. на хляб и други артикули, 
облагаеми с 20% ДДС, то е необходимо тази фактура да се въведе в Дневник продажби 
като два документа със съответните стойности с различни видове сделки в  полето 
„Дост.“, а именно: 
- За хляба ->  Доставки със ставка 0% по глава трета от ЗДДС 
- За артикулите, облагаеми с 20% ДДС -> Облагаеми доставки със ставка 20% и 

начислен данък в други случаи 
Тази фактура ще се изведе в отчетния регистър Дневник продажби на два реда заради 
кода „07“ в колона „8а“ за хляба. 


