
СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ 

СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ  ОТНОСНО ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА 

СТОЙНОСТ 

КНСБ винаги се е ръководела от интересите на българските работници и 

служители. В България въвеждането на ДДС е предвидено още с Указ 56 за 

стопанската дейност от 1989 г. На практика данъкът е въведен през 1994 г. 

с първоначална ставка от 18%. От 1 юли 1996 г. ставката се увеличава на 

22%, но от 1 януари 1999 г. се намалява на 20%. Следователно, не е чужда 

идеята за коригиране на ДДС в нашите географски ширини.  

Въпреки това, бихме искали да акцентираме върху следните по-важни за 

обществото последствия по отношение на така предложените промени в 

ЗИД на ЗДДС № 954-01-37, внесен на 05.06.2019 г. от г-жа Корнелия 

Нинова и група народни представители: 

1) ДДС е косвен данък и по своята същност подлежи на плащане в крайната 

фаза на всеки продукт, където цялата тежест се понася от потребителите на 

стоката или услугата. Според КНСБ, дори да бъде намален ДДС върху 

хляба, лекарствата и други основни стоки, цените на тези стоки няма 

да се намалят, защото това не може бъде контролирано. В България 

няма ясно изградена методология, която се използва при изчисляването на 

крайната стойност на един продукт. Преди да се прави каквото и да е в 

тази посока, трябва на всеки етап от производствения цикъл на един 

продукт да е ясно колко е надценката върху базисната цена и дали тази 

надценка е икономически аргументирана със съответните мотиви; 

2) КНСБ смята, че върху цените на крайните продукти, каквато е целта на 

този законопроект, може да повлияе към момента единствено 

едновременното намаление на целия размер на ДДС по веригата. Тогава 

няма как пазарът да реагира по различен начин, освен да намали цените на 

всички стоки и услуги, които се облагат с ДДС. В Мотивите към 



законопроекта и оценката за ефекта от неговото прилагане не е взета 

предвид еластичността на изброените стоки, както и значителната сила 

на монополистичната конкуренция в България, където един вид стока има 

стотици разновидности; 

3) Голяма част от представените проблеми пред българската икономика в 

мотивите се споделят от КНСБ, но не смятаме че тяхното решение е 

резултат от предлаганата мярка. Проблемите с неравенствата и бедността, 

с ниските доходи и производителността, са макроикономически по своя 

характер и са функция от редица закономерности. Като пример в тази 

посока,  КНСБ не вижда по какъв начин ще се стимулират новите 

технологии като се намали ДДС на определени категории храни, 

както е заявено в мотивите. Изпитваме силни резерви по отношение на 

твърдението, че намаленото ДДС ще стимулира производителите да търсят 

нови технологии за развитие; 

4) Анализът на разходите и ползите е икономически неподкрепен с 

конкретни разчети и емпирични данни. Важно е какви методи за оценка 

са използвани, за да се получат цитираните стойности в проектозакона. 

Дори да приемем, че ще има някакъв ефект в посока намаляване крайната 

цена на тези стоки, то няма как да предвидим поведението на крайните 

потребители, защото много често тяхното потребление не се осъществява 

на рационален принцип. Тук оказват влияние и други фактори като – 

качество на предлагания продукт, марка, опаковка, позициониране в 

конкретния магазин (фирмен маркетинг), реклама, спазване на определен 

хранителен режим и т.н. Това отново отваря въпрос за голямото 

разнообразие от разновидности на един продукт и необходимостта от по-

детайлно прецизиране към коя група стоки се отнася. Това е важно от 

гледна точка и на фискалните параметри на предлаганата мярка, защото 

съществува риск от отклонение на крайния ефект от очаквания; 



5) Според КНСБ, ако ще се отваря дебат за промяна в ДДС в посока 

неговото намаляване, то това трябва да се случи за всички стоки и 

услуги и намалението да бъде в еднакъв размер. Съгласни сме, че 

България притежава една от най-високите ставки на ДДС в целия ЕС. 

Според нас този разговор трябва да бъде част от един по-мащабен такъв, 

за общата данъчна политика на страната. КНСБ за пореден път заявява, че 

е необходимо преструктуриране на цялата данъчна система в посока 

повече справедливост за хората с по-ниски доходи, т.е. всички субекти да 

се облагат съобразно техния принос в БВП на страната. Това предполага 

поетапна и постепенна промяна на цялата данъчна философия в 

България: 

5.1. Като първа стъпка към тази промяна ние виждаме въвеждането 

на необлагаем минимум, който да бъде равен на установената 

минимална работна заплата1; 

5.2. Като втора стъпка, нарастване на максималния осигурителен 

доход поетапно до достигането му 10 пъти размера на МРЗ. 

Припомняме че това е ръст на правата на гражданите за 

майчинство, пенсия и обезщетения при безработица, а не ръст 

на техните данъци; 

5.3. Като трета стъпка, намаляване на общата ставка на ДДС от 

20% на 15%. 

6) КНСБ припомня, че данъчната система в България е една от най-

несправедливите в ЕС, където косвените данъци са около 2/3 от общите 

приходи в бюджета. По този начин основната данъчна тежест се понася 

от потребителите. Подобна система на вторично разпределение не 

                                                           
1 Димитров, Пл., Костов, Л. (2018). Десет години пропорционално данъчно облагане в 

България: Време за равносметка. ФФЕ - България 



съществува в нито една страна-членка на ЕС и точно затова смятаме, че е 

време дебата за общата данъчна философия да бъде отворен.  

 В заключение, на база гореизложеното, Конфедерацията на 

независимите синдикати в България не подкрепя така предложения проект 

на ЗИД на ЗДДС от г-жа Корнелия Нинова и група народни представители. 

Според нас този дебат трябва да бъде част от общия дебат за данъчната 

система в България, а не отделна мярка. Считаме че към момента има 

основание за намаляване само на общата ставка на ДДС, но не и неговото 

диференциране.  

 


