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Източник: cross.bg 
 
Заглавие:  БАР апелират за обратното начисляване по ДДС за справяне с измамите с ДДС 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора, през годините 
Българска асоциация по рециклиране (БАР) е била инициатор на редица предложение в посока 
недопускане на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС, посочват от организацията. Обикновено 
при този тип измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема данъчните 
задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да упражнят 
правото на ползване на данъчен кредит и ефективно възстановяване на данъка. В този вид измама 
понякога участват волно или неволно реални стопански субекти, обясняват от БАР. 
Като първа стъпка в посока прекратяване на тази практика, бяха предложенията от страна на БАР през 
2006 г. за въвеждането на „ДДС сметката". Чрез този вид сметка се възпрепятства "източването" на данък 
върху добавената стойност, като въвежда ограничения в използването на сумата от начисления данък. 
„ДДС-сметката" ограничи в значителна степен опитите за злоупотреби с данък върху добавената стойност, 
но за съжаление тази мярка имаше само временен ефект в сектора. Последваща стъпка бе 
предложението от стана на Българска асоциация по рециклиране за въвеждане на обратното 
начисляване по ДДС през 2007 г. 
При този вид облагане с ДДС продавачът на скрап издава фактура без ДДС, а купувачът си самоначислява 
дължимия ДДС (самоначисляването на ДДС се прави с друг документ - протокол, издаван от получателя 
на доставката), посочват още от организацията. В края на данъчния период получателят по доставката 
има задължението да декларира размера на начисления от него данък и за този данък да получи право 
на приспадане на данъчен кредит в рамките на периода, за който това право е възникнало. 
По този начин се постига невъзможността на никой по веригата да може да изтегли неправомерно ДДС, 
коментират от БАР. 
Компаниите-членове на Българската асоциация по рециклиране са на мнение, че прилагане на 
сегадействащото законодателство е доведоло до успокояване работата на компаниите в бранша, в 
резултат, на което злоупотребите с ДДС в сектора са се прекратили на 100%. 
 
Източник: bta.bg 
 
Заглавие:  Обратното начисляване по ДДС в рециклирането е добрият механизъм за справяне с 
измамите с данъка, смятат от бранша 
 
 

http://www.cross.bg/danuk-sektora-asotziatziya-1373836.html
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Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Обратното начисляване по ДДС в рециклирането е добрият механизъм за справяне с измамите с данъка, 
смятат от бранша… 
 
Източник: 3e-news.net 
 
Заглавие:  Асоциацията по рециклиране: Обратното начисляване спира ДДС-измамите в сектора 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
Прилагането на сега действащото законодателство с обратно начисляване на ДДС е довело до 
успокояване работата на компаниите в бранша, в резултат на което злоупотребите с ДДС в сектора са се 
прекратили на 100%, заяви в своя позиция Българската асоциация по рециклиране. 
При този вид облагане с ДДС продавачът на скрап издава фактура без ДДС, а купувачът си самоначислява 
дължимия ДДС (самоначисляването на ДДС се прави с друг документ – протокол, издаван от получателя 
на доставката). В края на данъчния период получателят по доставката има задължението да декларира 
размера на начисления от него данък и за този данък да получи право на приспадане на данъчен кредит в 
рамките на периода, за който това право е възникнало. По този начин се постига невъзможността на 
никой по веригата да може да изтегли неправомерно ДДС. 
В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора, през годините 
Българска асоциация по рециклиране е била инициатор на редица предложение в посока недопускане на 
измами чрез неправомерно начисляване на ДДС. 
Обикновено при този тип измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема 
данъчните задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да 

http://bta.bg/bg/c/VI/id/662854
http://3e-news.net/show/34486_asociaciyata%20po%20reciklirane%20obratnoto%20nachislyavane%20spira%20dds-izmamite%20v%20sektora%20_bg/
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упражнят правото на ползване на данъчен кредит и ефективно възстановяване на данъка. В този вид 
измама понякога участват волно или неволно реални стопански субекти. 
Като първа стъпка в посока прекратяване на тази практика, бяха предложенията от страна на БАР през 
2006 г. за въвеждането на "ДДС сметката". Чрез този вид сметка се възпрепятства "източването" на данък 
върху добавената стойност, като въвежда ограничения в използването на сумата от начисления данък. 
"ДДС-сметката" ограничи в значителна степен опитите за злоупотреби с данък върху добавената стойност, 
но за съжаление тази мярка имаше само временен ефект в сектора. 
 
Източник:  
 
Заглавие:  БАР апелират за обратното начисляване по ДДС за справяне с измамите с ДДС 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора, през годините 
Българска асоциация по рециклиране (БАР) е била инициатор на редица предложение в посока 
недопускане на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС, посочват от организацията. Обикновено 
при този тип измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема данъчните 
задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да упражнят 
правото на ползване на данъчен креди  
 
Източник: novini.bg-joker.com 
 
Заглавие:  БАР апелират за обратното начисляване по ДДС за справяне с измамите с ДДС 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 

http://bulbox.net/details/news/952997/
http://novini.bg-joker.com/%D0%91%D0%90%D0%A0-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%94%D0%94%D0%A1-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%94%D0%94%D0%A1-2013-08-27.html
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В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора през 
годините Българска асоциация по рециклиране (БАР) е била инициатор на редица предложение в посока 
недопускане на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС, посочват от организацията. Обикновено 
при този тип измама един търговец по веригата - подставено лице или фантом, поема данъчните 
задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да упражнят 
правото на ползване на данъчен кредит и ефективно възстановяване на данък В този вид измама 
понякога участват волно или неволно реални стопански субекти, обясняват от БАР. Като първа стъпка в 
посока прекратяване на тази практика, бяха предложенията от страна на БАР през 2006 г. за въвеждането 
на &bdquo сметката Чрез този вид сметка се възпрепятства "източването" на данък 
върху добавената стойност като въвежда ограничения в използването на сумата от начисления данък. 
„ДДС-сметката" ограничи в значителна степен опитите за злоупотреби с данък върху добавената стойност, 
но за съжаление тази мярка имаше само временен ефект в сектора. Последваща стъпка бе 
предложението от стана на Българска асоциация по рециклиране за въвеждане 
на обратното начисляване по ДДС през 2007 г 
 
xxx 
 
Източник: focus-radio.net 
 
Заглавие:  В Пловдив започва прилагане на нова система за събиране на отпадъци от излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване 
 
Линк: 
 

 
 
Текст: 
 
В Пловдив започва прилагане на нова система за събиране на отпадъци от излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. Това съобщават от дирекция „Екология и управление на 
отпадъците“. Чрез новата система гражданите, които притежават такива отпадъци и желаят да ги 
предадат за по-нататъшна обработка и рециклиране могат да подадат заявка на единен безплатен 
телефонен номер 0800 14 100. Мобилни екипи ще събират уредите от посочените адреси безплатно. 
Освен по заявки ИУЕЕО ще може да бъде предавано и по време на кампании за събиране, по утвърден 
график, който ще бъде публикуван на сайта на Община Пловдив. 
Електрическота и електронно оборудване ще е разделено на категории - Големи домакински уреди 
/хладилници, перални машини, готварски печки, котлони, микровълнови, ел. радиатори, ел. вентилатори 
и др./; Малки домакински уреди /прахосмукачки, тостери, ютии, фритюрници, кафе машини, и др./; 
Информационно и телекомуникационно оборудване /печатащи у-ва, компютри, лаптопи, принтери, тел. 

http://novini.bg-joker.com/l/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B0.html
http://novini.bg-joker.com/l/&bdquo.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.html
http://novini.bg-joker.com/l/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE.html
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=688296


                         
  
 

 
WWW.BAR-BG.ORG | 6  

 

апарати, факс. апарати, безжични телефони, клетъчни телефони и др./; Потребителски уреди 
/радиоприемници, телевизори, видеокамери, видеокасетофони, музикални инструменти и др./; 
Газоразрядни лампи /прави луминесцентни лампи/; Електрически и електронни инструменти с 
изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване /бормашини, триони, шевни 
машини, градинарски инструменти и др./; Електрически и електронни играчки, артикули за забавление 
или за спорт /ел. влакчета, състезателни коли, спортни уреди с електрически и електронни компоненти и 
др./ 
Във всяка районна администрация ще има поставени контейнери за разделно събиране на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване. В тях гражданите ще могат да изхвърлят отпадъци от 
типа на мобилни телефони, МР3, зарядни устройства и други. 
 


