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ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 
  

Настоящият Наръчник по трансферно ценообразуване е създаден в 

изпълнение на Туининг проект BG 05/IB/FI/02 между Национална агенция за 

приходите на Република България и Главна данъчна дирекция на Република 

Франция. 

Настоящият Наръчник по трансферно ценообразуване е създаден в 

изпълнение на Туининг проект BG 05/IB/FI/02 между Национална агенция за 

приходите на Република България и Главна данъчна дирекция на Република 

Франция. 

Наръчникът е изготвен с цел  да улесни служителите от Национална агенция 

за приходите при прилагането на действащото законодателство в областта на 

трансферното ценообразуване. 

Наръчникът е изготвен с цел  да улесни служителите от Национална агенция 

за приходите при прилагането на действащото законодателство в областта на 

трансферното ценообразуване. 

Наръчника е структуриран  тематично в  петнадесет фиша. В логическа 

последователност са разгледани : политиката на трансферно ценообразуване, 

свързани лица,   принципа на независимите пазарни отношения  и  анализа на 

съпоставимостта,  методите за определяне на пазарните цени – същност, видове и 

йерархия, вътрешногруповите услуги и контролът на нематериалните блага. 

Наръчника е структуриран  тематично в  петнадесет фиша. В логическа 

последователност са разгледани : политиката на трансферно ценообразуване, 

свързани лица,   принципа на независимите пазарни отношения  и  анализа на 

съпоставимостта,  методите за определяне на пазарните цени – същност, видове и 

йерархия, вътрешногруповите услуги и контролът на нематериалните блага. 

В наръчника е разгледана и процедурата по взаимно споразумение по 

международните договори, които регулират избягването на двойното данъчно 

облагане. 

В наръчника е разгледана и процедурата по взаимно споразумение по 

международните договори, които регулират избягването на двойното данъчно 

облагане. 

Представената информация е систематизирана  детайлно в схеми и примери, 

за да  ориентира бързо и лесно служителите от НАП при прилагане на методите за 

трансферно ценообразуване.  

Представената информация е систематизирана  детайлно в схеми и примери, 

за да  ориентира бързо и лесно служителите от НАП при прилагане на методите за 

трансферно ценообразуване.  

Наръчникът може да бъде използван,  както за самостоятелна подготовка от 

органите по приходите, така и  като база за разработване на учебни материали за  

провеждане на  обучения по трансферно ценообразуване на служители от 

Национална агенция за приходите 

Наръчникът може да бъде използван,  както за самостоятелна подготовка от 

органите по приходите, така и  като база за разработване на учебни материали за  

провеждане на  обучения по трансферно ценообразуване на служители от 

Национална агенция за приходите 
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Наръчникът по Трансферно ценообразуване  е предназначен за ползване 
от служителите на НАП. 
 
Всички права запазени.  
Този Наръчник или отделни негови части не могат да бъдат размножавани, 
публикувани и/или предавани по електронен, механичен, фотокопирен или друг 
начин, както и въвеждани в информационни системи, включително компютърни, 
без изрично съгласие на Национална агенция за приходите.
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „СВЪРЗАНИ ЛИЦА”1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „СВЪРЗАНИ ЛИЦА” 
 
Понятието „свързани лица” е определено със закон. В т.13 от §1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, в сила от 
01.01.2007г., който е специален материален закон, е направена препратка към даденото в 
процесуалния данъчен закон – Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ 
определение за „свързани лица” /§1, т. 3 и 4 от ДОПК/. 
 
Определение за свързани лица с подобно съдържание съществуваше и в ЗКПО /отм./, в 
сила до 31.12.2006г., както и в Търговския закон. 
 
Съгласно §1 т.3 от ДР на ДОПК "свързани лица" са: 

а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен 
включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за 
целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство; 

б)  работодател и работник; 
в)  съдружниците; 
г)  лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово 

дъщерно дружество; 
д)  лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също 

юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице 
представлява друго лице; 

      

 
НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
§ 1, Т.13 ОТ ДР НА ЗКПО 
§1, Т.3 И 4 ОТ ДР НА ДОПК 
ЧЛ.116, АЛ.3 ОТ ДОПК 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Свързани лица са най-общо лицата, едното от които притежава преобладаваща 
част от капитала на другото или има решаваща роля при взимането на решения 
относно дейността на това друго лице. Поради наличието на тези два фактора 
(капиталово участие и контрол) свързаните лица могат да договарят в търговските 
си и финансови отношения условия, различни от тези, които биха съществували 
между несвързани лица. Данъчните администрации в цял свят подлагат на 
регулация единствено фискалните ефекти от тези отношения между свързаните 
лица. За тази цел администрациите прилагат почти унифицирани инструменти за 
коригирането на финансовите резултати на лицата за данъчни цели. Това обаче 
не следва да се тълкува като опит на данъчните администрации да контролират 
договорните отношения между свързаните лица за неданъчни цели. 
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е)  дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или 
акциите, издадени с право на глас в дружеството; 

ж)  лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото; 
з)  лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно 

дружество; 
и)  лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно 

дружество; 
к)  лицата, едното от които е търговски представител на другото; 
л)  лицата, едното от които е направило дарение на другото; 
м)  лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или 

капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се 
уговарят условия, различни от обичайните 

 
Съгласно §1, т.4 от ДР на ДОПК "контрол" е налице, когато контролиращият: 

а) притежава пряко или косвено или по силата на споразумение с друго лице 
повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или 

б) има възможност да определя пряко или непряко повече от половината от 
членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или 

в) има възможност да ръководи, включително чрез или заедно с дъщерно 
дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или 

г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно 
по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество 
повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на 
дружеството, или 

д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 
решения във връзка с дейността на дружеството. 

 
Предвид гореизложеното е необходимо да се изследва: 
 

1. отговарят ли дружествата на законовото определение за свързаност. При 
извършване на тази преценка е необходимо да се изследват всички елементи от 
определението и да се посочат тези от тях, които са налице в конкретния случай; 

2. налице ли е икономическа свързаност/контрол между лицата във всеки конкретен 
случай, и особено в случаите, когато капиталовото участие е под 50 на сто; 

3. повлияла ли е тази свързаност при формиране на цените между дружествата,  с 
оглед възникване на отклонение от пазарните цени. 

 
Повечето държави с добри практики в областта на трансферното ценообразуване, при 
установяване на обстоятелството „свързаност” на лицата приемат праг от над 50% за 
количествен критерий относно размера на капиталовото участието. Това означава, че 
държавите считат за свързани лица, лицата, едното от които притежава пряко или 
косвено над 50% от капитала на друго лице. 
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2. ПРИНЦИП НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
В отношенията си свързаните лица уговорят условия, които не винаги съответстват на 
условията, които установяват помежду си несвързани лица. Особените 
взаимоотношения, които са налице между свързаните лица, най-често се изразяват в 
договаряне на цени, които се отклоняват от цените, по които независими лица търгуват 
помежду си с продукти (стоки и нематериални блага) и услуги при съпоставими пазарни 
условия. Данъчният ефект от наличието на специални уговорки между свързаните лица е 
възможността за произволно формиране на печалбите и доходите на участващите 
дружества, а оттам и манипулиране на техните данъчни задължения. С оглед 
ограничаване на тази възможност в ЗКПО са въведени специални правила за определяне 
на данъчният финансови резултат, когато свързани лица осъществяват търговските си 
отношения при условия, отличаващи се от условията между независими лица. 
 
Правилата за облагане при сделки между свързани лица са уредени в чл.15 от 
ЗКПО, чл.116 от ДОПК и Наредба № Н-9 от 14 август 2006г. на Министъра на 
финансите за реда и начините за прилагане на методите за определяне на 
пазарните цени.  
 
Правилата за облагане при трансферно ценообразуване се прилагат при наличие на:  

⇒ сделки между: 
1. две свързани дружества, местни лица на България; или 
2. две свързани дружества, само едното от които е местно за  България лице; 
⇒ трансферите между място на стопанска дейност и други части на предприятието 

на чуждестранно лице, разположени извън страната, съобразно спецификата на 
мястото на стопанска дейност; 

⇒ в случаите на чл. 116, ал. 3 от ДОПК. 
 
3. ДОКАЗВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА СВЪРЗАНОСТ  
 
3.1 Тежест на доказване 
 
Следва да се има предвид, че тежестта на доказване за наличието на свързаност и на 
основанията за прилагане на правилата за трансферно ценообразуване е на 
ревизиращия орган. Изключение от този принцип е презумпцията за свързаност съгласно 
чл. 116, ал.3 от ДОПК. 
 
Презумпция за „свързаност”. Счита се, че сделките са между свързани лица и при 
наличието на  условията в чл.116, ал.3 от ДОПК: 
 

      

1. когато чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна - членка 
на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък 
върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в 
резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или 
корпоративния данък в страната, освен ако ревизираното лице не представи 
доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на 
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преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или 
извършило услугите на местния пазар; 
преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или 
извършило услугите на местния пазар; 

2. държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в 
състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, 
когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба. 
Ревизираното лице в тези случаи е длъжно да представи доказателства, изискуеми 
по силата на закона. 

2. държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в 
състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, 
когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба. 
Ревизираното лице в тези случаи е длъжно да представи доказателства, изискуеми 
по силата на закона. 

  
Важно да се отбележи, че в случаите когато ревизиращите органи приемат, че са налице 
свързаност и основания за прилагане на методите за трансферно ценообразуване, то 
това следва много подробно да бъде изяснено в ревизионния доклад и ревизионния акт с 
оглед прецизна мотивировка на данъчните актове. 

Важно да се отбележи, че в случаите когато ревизиращите органи приемат, че са налице 
свързаност и основания за прилагане на методите за трансферно ценообразуване, то 
това следва много подробно да бъде изяснено в ревизионния доклад и ревизионния акт с 
оглед прецизна мотивировка на данъчните актове. 
  
3.2 Източници на информация за откриване на свързаност:3.2 Източници на информация за откриване на свързаност: 
 

⇒ Вътрешни – служебни бази данни, с които администрацията разполага /досие, 
регистри, документи, доклади, бележки, сигнали и т.н./; информация получена по 
линията на административното сътрудничество с други държави. Важно е да се 
отбележи, че наличието на запитване по линията на административно 
сътрудничество е основание за спиране на ревизията по чл.34, ал.1, т.2 от ДОПК. 

⇒ Външни – информация от Интернет, включително и от интернет сайтовете на 
компаниите, преса /икономически, браншови издания/, бюлетини, публични бази 
данни и др. 

 
 
4. ИЛЮСТРИРАНЕ 
 
А) Дружество А притежава 55% от капитала на дружество Б и 60% от капитала на 
дружество В. По този начин дружество А е свързано лице както с дружество Б, така и с 
дружество В (§1, т. 3, б. „е” от ДР на ДОПК). Едновременно с това дейността на 
дружества Б и В се контролира от дружество А (чрез капиталовото му участие в тези 
лица), поради което Б и В също са свързани лица(§1, т.3, б. „з” от ДР на ДОПК). 
 
 
 
 
 

55%   60% 
 
 
        
                                            
 
 
 
 

      

 
А 

 
Б 

 
В 
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 НАРЪ

Б) Дружество А и дружество Б притежават съответно 40% и 60% от капитала на 
дружество В. По този начин дружество А е свързано лице с дружество Б, тъй като двете 
дружества съвместно контролират трето лице (дружество В) (§1, т. 3, б. „и” от ДР на 
ДОПК).  

Б) Дружество А и дружество Б притежават съответно 40% и 60% от капитала на 
дружество В. По този начин дружество А е свързано лице с дружество Б, тъй като двете 
дружества съвместно контролират трето лице (дружество В) (§1, т. 3, б. „и” от ДР на 
ДОПК).  
  
  
  
  
  
          

40%   60% 40%   60% 
  
  
  
  
  
  
  
В) Дружество А притежават по 60% от капитала на всяко от дружествата Б и В. 
Едновременно с това дружества Б и В притежават по 50% от капитала на дружество Г. По 
този начин дружество А е свързано лице с дружество Г, т.е. дружество A контролира 
индиректно лицето Г (§1, т. 3, б. „ж” от ДР на ДОПК във връзка с §1, т. 4, б. „а-б” от ДР на 
ДОПК).  

В) Дружество А притежават по 60% от капитала на всяко от дружествата Б и В. 
Едновременно с това дружества Б и В притежават по 50% от капитала на дружество Г. По 
този начин дружество А е свързано лице с дружество Г, т.е. дружество A контролира 
индиректно лицето Г (§1, т. 3, б. „ж” от ДР на ДОПК във връзка с §1, т. 4, б. „а-б” от ДР на 
ДОПК).  
  
  
  
  
  
    60%    60%     60%    60% 
  
  
  
  

50% 550% 5
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1. МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА1. МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА 
ЦЕЛИТЕ НА ТРАНСФЕРНОТО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 
 
1.1 Препоръки на ОИСР 
 
Препоръките, издадени от ОИСР, не притежават задължителна сила, а представляват 
единствено насоки.   
 
Глава V от доклада на ОИСР от юли 1995 г.: „Приложими принципи в областта на 
трансферните цени за многонационалните предприятия и данъчните 
администрации“, е посветена на документацията, която трябва да се изготвя за целите 
на трансферното ценообразуване.  
 
Този доклад предлага на данъчните администрации общи насоки, които да бъдат взети 
под внимание за изготвянето на правила и/или процедури за документите, които да бъдат 
изисквани от данъкоплатците в рамките на контрола при сделки между свързани лица 
(1.1.1), както и насоки, предназначени да подпомогнат данъкоплатците да идентифицират 
документите, които ще им бъдат от най-голяма полза, за да докажат, че техните сделки 
със свързани предприятия съответстват на принципа на независимите пазарни 
отношения (1.1.2). 
 
1.1.1 Ръководни принципи (Ръководство на ОИСР, параграфи от 5.3 до 5.15) 
 
ОИСР припомня, че всеки данъкоплатец трябва да полага усилия да определя своите 
трансферни цени съгласно принципа на независими пазарни отношения, на базата на 
сведения, с които може разумно да разполага към момента на това определяне.  

      

 
НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (МСС 24 И СС 24) 
ЗКПО  
ДОПК  
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР В ОБЛАСТТА НА ТРАНСФЕРНОТО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, ГЛАВА V  
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В 
РАМКИТЕ НА ЕС 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

 
Този фиш разглежда документалните задължения на свързаните предприятия 
във връзка с обосноваването на пазарния характер на трансферните цени, по 
които тези дружества търгуват по между си. 
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В тази връзка ОИСР признава правото на администрацията да задължи данъкоплатеца 
да представи определени документи, свързани с неговите трансферни цени. И наистина, 
нормално е да се очаква от данъкоплатеца да представи писмена документация, 
свидетелстваща за усилията, които е положил, за да спази принципа на независими 
пазарни отношения (като тези документи по-конкретно съдържат данните, залегнали в 
основата на определянето на трансферните цени, факторите, взети под внимание и 
избрания метод). Също така в интерес на данъкоплатеца е да съхранява тази 
документация, за да може да я представи при необходимост при данъчен контрол.   
 
Същевременно това „задължение“ за създаване и представяне на документация трябва 
да бъде в границите на разумно възможното и администрацията трябва: 

 да поддържа разумно равновесие между нуждите от документация, цената и 
административната натовареност за данъкоплатеца от изготвянето или 
получаването на тези документи (данъкоплатецът не бива да се задължава да 
изготвя или да получава документи над необходимия минимум, за да може разумно 
да определи съответствието на трансферната цена с принципа на независими 
пазарни отношения); 

 да ограничи своите искания до документите, които реално биха могли да съдържат 
полезни сведения; 

 да не изисква от данъкоплатците да представят документи, които не притежават 
или върху които нямат контрол, или които не могат да бъдат разумно получени по 
друг начин; 

 да взема под внимание трудностите, които може да срещне дадено дъщерно 
дружество при събирането на сведения за чуждестранните свързани предприятия, 
които са необходими за контрола при трансферните цени.  

 
Съвкупността от тези елементи следва да бъде взета под внимание за дефиниране на 
задължението за документация на данъкоплатеца. 
 
1.1.2 Полезна информация за определяне на трансферните цени (Доклад на ОИСР, 
параграфи от 5.16 до 5.27) 
 
Полезните сведения за контрола при трансферните цени  се обуславят от присъщите на 
всеки отделен случай факти и обстоятелства.  Възможно е обаче да се дефинира една 
минимална база от сведения: 

 естеството на връзките между българското предприятие и чуждестранните 
дружества (органиграма или друго описание на организационната структура, 
процент на участие в българското дружество, дружествен договор и т.н.); 

      

 използваният метод за определяне на цените на сделките, т.е. представяне на 
икономическите основания, залегнали в основата на метода, демонстрация на 
прилагането на метода (например, писмени договори) и икономическа обосновка, 
основана върху анализ на пазара, функционален анализ (като се имат предвид 
използваните активи и поетите рискове), анализ на съпоставимите елементи, както 
и всякакви други полезни сведения; 
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 естество на дейностите, упражнявани от чуждестранните дружества, чрез 
функционален анализ. 

 
Също така данъкоплатците трябва да могат да обосноват с всякакви средства особените 
обстоятелства като например евентуално съществуване на компенсаторни сделки или 
стратегия на управление, които оказват въздействие върху определянето на цената в 
условията на свободна конкуренция. 
 
Може също така да бъде полезно да се разполага с документи, разкриващи процедурите 
на преговаряне за определяне или преразглеждане на цените на сделките със свързани 
чуждестранни предприятия (проектобюджет, договор за дистрибуция и т.н.). 
 
Така представянето на тази документация, свързана с проверявания данъкоплатец, 
свързаните предприятия, естеството и основата за изчисляване на цената на сделките, 
както и цялата съвкупност от данни, свързани с определянето на политиката на 
трансферни цени с оглед принципа на независими пазарни отношения, представлява 
предварителен етап преди всяко валидиране (обосноваване) на политика на 
трансферни цени в рамките на данъчния контрол. 
 
1.2 Работа на европейския форум по трансферно ценообразуване 
 
На 27 юни 2006 г. Съветът на ЕС прие Кодекс за поведението във връзка с 
документацията за трансферните цени за свързаните предприятия в рамките на 
Европейския съюз (EUTPD), който първоначално бе включен в Съобщение на 
Европейската комисия, прието на 10 ноември 2005 г.  
 
Този кодекс за поведение е насочен към хармонизиране на документацията, която 
многонационалните предприятия следва да предоставят на данъчните органи във връзка 
с методологията за определяне на пазарните цени за целите на своите вътрешногрупови 
презгранични сделки. 
 
Кодексът на поведение, който бе изготвен благодарение на работата на съвместния 
форум на ЕС за трансферното ценообразуване, трябва да доведе до съществено 
намаляване на трудностите, които стоят пред предприятията на ЕС, когато извършват 
стопански операции със свързани предприятия, установени в други държави-членки на 
Общността. 
 
Документацията, която многонационалните предприятия ще бъдат задължени да 
предоставят на данъчните администрации за демонстриране на методологията за 
определяне на пазарните цени, използвана в техните вътрешногрупови презгранични 
сделки, ще се състои от две основни части:  
 

      

 комплект от документи (наречен „masterfile“), представящ общо описание на 
групата, органиграма, осъществени сделки, притежавани нематериални активи, 
общо описание на ценовата политика; 
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 комплект от хармонизирани документи, специфични за всяка страна, 
осъществяваща вътрешногрупови сделки („документация, специфична за 
засегнатата страна“): подробно описание на предприятието и на сделките, 
функционален анализ, анализ на съпоставимостта, вид и стойност на сделките в 
рамките на тази страна, данни за договорните клаузи и използваните специфични 
методи за определяне на трансферни цени и т.н.).  

 
Тази документация би трябвало да позволи да се подобри качеството на информацията, 
предоставяни от предприятията и спазването от данъкоплатците на изискванията на 
държавите-членки в областта на документирането на трансферното ценообразуване. Тъй 
като препоръките на форума нямат правна сила, всяка държава, ако желае, трябва 
да предприеме законодателни стъпки, за да наложи на предприятията подобни 
задължения за документиране. 
 
2. ВЪТРЕШНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 
Когато се започва проверка на счетоводната отчетност, органът по приходите в рамките 
на първоначалната среща следва да обсъди и изиска документи за контрол, 
организирани около три големи теми: 
 

 Представяне на групата: 
– Правна, функционална, финансова и управленска организация на групата 

(правни, функционални, финансови и управленски органиграми на групата); 
– икономическа роля на поделенията в групата; 
– разпределяне и финансиране на интелектуалната собственост. 

 
 Познаване на контролираното дружество и на неговата дейност: 

– дейност и пазар на дружеството (икономически анализ на пазара: 
структура, размер, конкуренти, развитие, фактори за успех, рискове); 

– функционален анализ на дружеството; 
– използване на интелектуалната собственост; 
– финансиране на предприятието. 

 
 Анализ на свързаните сделки: 

– представяне на избрания икономически модел: обясняване на дадена 
конкретна стратегия на предприятието (напр.: политика за проникване на 
даден пазар) 

– представяне на свързаните сделки: предмет на сделките: дистрибуция, 
производство, услуги, финансови сделки, договори, страни, особени 
условия (напр.  количество, качество на продуктите); 

 
 Функционален анализ:  

– кой каква роля играе в свързана сделка; анализ на функциите, рисковете 
и активите на всяка страна по сделката; 

      

– анализ на методите: представяне на използвания метод за определяне на 
трансферната цена; 
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– икономически и финансов анализ на сделката: печалба, анализ на 
пазарния характер на финансовите условия 

 
Следователно документацията трябва да доказва разумния характер на избраните 
икономически хипотези и тяхното съответствие на дейността и на естеството на 
сделките, както и правилния подбор на метода за определяне на трансферните цени. 
 
Освен това тази документация трябва да бъде точна, подробна и да не се задоволява с 
това да излага общи неща или да има само описателен характер. 
 
Независимо че това не е вменено като задължение, препоръчва се тази документация да 
бъде актуална, т.е. да бъде изготвяна при осъществяването на съответните сделки или 
да е налична най-късно към момента на подаване на данъчната декларация. И наистина, 
такава документация позволява да се изяснят всички факти, улеснява събирането на 
налични документи и свежда до минимум рисковете от ретроспективен анализ. 
 
Съгласно действащото в България счетоводно и данъчно законодателство 
предприятията имат редица задължения относно документирането и отчитането на 
сделките със свързани лица. По-конкретно те са следните: 
 
2.1 Счетоводните стандарти  
 
Предприятията следва да оповестяват задължително във финансовите си отчети: 
 

 взаимоотношенията между свързани лица, между които е налице контрол, 
независимо от липсата на сделки помежду им – тук следва да може да се получи 
представа за влиянието на взаимоотношенията между свързаните лица върху 
отчитащото се предприятие т.е. да се разбере организационната – правна, 
функционална, финансова и управленска структура на групата; 

      

 сделките, сключени със свързани лица, като посочат вида на сделката и нейните 
елементи - сума, неуредени салда, ценова политика (вкл. използван метод за 
определяне на трансферните цени). Следва да бъде отбелязано, че според 
изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни 
предприятия (НСФОМСП) – СС 24 и МСС 24, в редакцията му валидна до 
31.12.2004 г.,  ценовата политика на сделките между свързани лица следва да 
посочва цените, при които са сключени сделките, метода за определянето им, 
както и икономическите основания за ползването му. В отчетите съставени за 
периоди след 01.01.2005 г. за предприятията, прилагащи МСС, задължително се 
оповестяват и доходите на ключов ръководен персонал по категории, изброени в 
стандарта, както и оповестяват, че сделките между свързани лица са осъществени 
при същите условия, преобладаващи в сделки между несвързани лица, само когато 
тези условия могат да бъдат потвърдени. Това означава, че при липса на такава 
оповестителна бележка може да се предположи, че предприятието не може да 
докаже такова съответствие и ревизиращия орган следва да изиска документи за 
обосноваване на политиката на трансферни цени. 
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 Съгласно разпоредбите за подаване на декларации за облагане с корпоративен 
данък, заедно с подаване на годишната данъчна декларация се подава годишният 
финансов отчет, включително приложенията към него. 

 
2.2 Разпоредбите на ДОПК 
 
При извършването на проверки или ревизии, органите по приходите имат право да 
изискват, събират и проверяват счетоводни, търговски или други книжа, документи, 
данни, сведения, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с 
цел установяване на данъчните задължения. Всички участници в производствата, вкл. и 
трети лица са длъжни да оказват съдействие и да предоставят информация на органите 
по приходите при изпълнение на правомощията им. 
 
В рамките на извършваната ревизия ревизорът има право да изиска писмено 
предоставяне на конкретни доказателства в определен от него срок. В случай че 
задълженото лице не представи изисканите доказателства, органът по приходите може 
да приеме, че те не съществуват и преценява само събраните в производството 
доказателства. Ако поисканите доказателства бъдат представени до издаването на акта 
или документа, а в ревизионното производство - до изтичането на срока за възражение 
по ревизионния доклад (преди окончателното определяне на задълженията), органът по 
приходите е длъжен да ги обсъди. 
 
Съществуват т.нар. особени правила за доказване (чл. 116 от ДОПК), които касаят 
основно сделките между свързани лица и трансферите между място на стопанска 
дейност на чуждестранно лице в България и други части на същото предприятие в 
чужбина. Счита се, че сделките са между свързани лица и когато чуждестранното лице е 
регистрирано в държава, която не е страна-членка на Европейския съюз и в която е 
налице преференциален данъчен режим за облагане на печалби и доходи или в 
държава,  която отказва или не е в състояние да извърши обмен на информация, при 
наличие на сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба. 
 
При наличие на такива сделки се счита, че задълженото лице има възможност да 
предостави необходимите доказателства за определяне на задълженията, 
включително чрез представяне на доказателства от чужбина – чл. 116, ал. 2 от 
ДОПК. 
 

      

Основната информация, която може да бъде получена от годишните финансови отчети 
във връзка със сделките между свързани лица се намира в оповестителните бележки. В 
тях задължително следва да са оповестени дружествата, при които е налице контрол, 
както и връзките и взаимоотношенията помежду им. Всички сделки между свързани лица 
следва да са оповестени, като за всяка се посочва вида на сделката (прехвърляне или 
учредяване на вещни права, покупко-продажба на продукция или стоки, оказване или 
получаване на услуги, договор за посредничество, лизингов договор, лицензионен 
договор, финансиране (дарение), заем, гаранция, управленски договор) и нейните 
елементи: 
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- обемът на сделката - като стойност или в процент от нетния обем на 
продажбите; 

- сумите или процентите на неуредените разчети по сделката; 
- ценовата политика - отклонения от характерната справедлива стойност 

за дадената сделка.  
 
Информацията, оповестена в годишния финансов отчет е изходната база за преценка на 
необходимостта от извършване на по-детайлен анализ на сделките между свързани 
лица.  В случай, че при първоначалния преглед на финансовите отчети се установят 
сделки със свързани лица или трансфери между МСД и други части на предприятието в 
чужбина, чийто размер е толкова значим, че да представлява фискален интерес, 
ревизиращия орган следва да изиска още при първата среща със задълженото лице 
следната информация, представляваща необходимата база за обосноваване на 
трансферните цени: 
 

 Доказателства и обяснения относно взаимоотношенията между ревизираното 
лице и другите свързани лица – предпоставките и условията, във връзка с които 
е налице свързаност (зависимост) помежду им. Наличието на свързаност между 
лицата се извежда съгласно дефиницията за свързани лица и контрол по смисъла 
на т.т. 3 и 4 от Допълнителните разпоредби на ДОПК. Могат да бъдат изискани 
учредителни договори, договори за възлагане на управление, търговско 
представителство, протоколи от общи събрания и всякакви други документи за 
установяване на тези взаимоотношения; 

 
 Доказателства и обяснения относно ползваните методи за определяне на 
цените на сделките с лицата по предходната точка – за всяка от разглежданите 
сделки могат да бъдат поискани доказателства и данни относно договарянето на 
сделките и тяхното реално осъществяване, вкл. получените насрещни престации1. 
Документите, представени от фирмата са: 

1. обясняващи методологията – например документ, изготвен от 
предприятието, в който се описва методът или договор (договорен документ) 
между поделенията от групата, участващи в сделката, в който са изложени 
взаимните ангажименти на страните; 

2. показващи счетоводното отчитане на сделката – първични документи, 
счетоводни регистри, записвания по счетоводни сметки – синтетични и 
аналитични; 

3. обясняващи икономическите условия – съображения или данни, свързани 
с пазарите и с функциите на съответните поделения от групата, които да 
обосновават избрания от фирмата метод; данни и анализи, отнасящи се до 
избраните съпоставими сделки, потвърждаващи уместността на направения 
избор.2 

 
1 Т.е.: първо - представяне на икономическата логика, залегнала в основата на избрания метод; второ – доказателства 
за прилагане на метода (например писмени договори); трето -  икономическа обосновка, основана на анализ на пазара, 
на анализ на функциите, на анализ на съпоставимите сделки , както и на анализа на други уместни данни. 

      

2 Пример: определянето на ниски цени с цел проникване на даден пазар предполага съответното предприятие да 
предостави документи, от които е видно, че то е направило проучване на даден пазар, както и документи, даващи 
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 Доказателства и обяснения относно дейностите, упражнявани от предприятията в 
групата, във връзка с разглежданите сделки. Изискваните документи следва да 
изяснят: 

1. реалния характер на дейността – как се осъществява и какви рискове са 
поети (пример: при търговска дейност – как се понася рискът, свързан с 
гаранционното обслужване, кой е натоварен с маркетинга, рекламата и пр.); 

2. използваните средства – персонал и квалификация, дълготрайни 
материални активи, собственост и ползване на нематериалните активи…).  

 
Искането за представяне на документи и писмени обяснения се изготвя писмено, 
като на база проведения първоначален разговор и събраните вече доказателства се 
формулират точно исканите документи и обяснения, като се посочи за кои точно сделки, 
дейности, години, предприятия, държави се отнася искането. Срокът за предоставяне на 
исканата информация не бива да е твърде кратък, а съобразен с възможностите на 
проверяваното лице да я събере и предостави. 
 
В зависимост от реакцията на предприятието – предоставянето или не на исканата 
информация, както и нейната достатъчност е възможно да бъде отправено ново по-
конкретно искане с точни пояснения на исканата информация.  
 
В случай, че ревизираното лице в крайна сметка не предостави информацията, 
необходима за определяне на задълженията му, ревизиращия орган има възможността 
да установи пазарните цени въз основа на достъпна информация или доказателства. 
Освен това на ревизираното лице може да бъде наложена санкция за неоказване на 
съдействие на орган по приходите при упражняване на правомощията му – чл. 273 от 
ДОПК. 
  
При определяне на пазарните цени ревизиращите органи могат да ползват данни за 
борсови цени, статистически справочници или други специализирани издания, 
съдържащи информация за цени. Освен това, в случай, че сделките са с лица, 
регистрирани в държави с преференциални данъчни режими или държави, с които не 
може да се осъществи обмен, ревизиращия орган може да ползва информация за 
тежестта на данъчното облагане или режима за осъществяване на дейност на местния 
пазар, получени или публикувани от други приходни администрации, международни 
организации, публични регистри и издания, съдържащи специализирана информация. 
 
При определяне на задълженията чрез ползване на такава информация, органът по 
приходите е длъжен да посочи борсата, изданието, администрацията, международната 
организация, съответно Интернет страницата - източник на информацията, като приложи 
заверено от него копие или разпечатка, съдържаща съответните данни. 
 

 
 

 
информация за собств и на групата, особено по отношение на капитала, функциите и 
поетите рискове, за пр дприетите мерки за оценка и евентуално за корекция на използвания метод. 

      

ените му характеристики и тез
е

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Разговор с фирмата на място 
 
Изискване на документи за трансферното ценообразуване
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Източници 
за ревизора

МЕЖДУНАРОДНА АДМИНИСТРАТИВНА 
ВЗАИМОПОМОЩ 
 
Подобряване обмена на информация и 
сроковете за отговор; 

 
Удължаване на срока, през който данъчната 
администрация може да установи грешки в 
данъчната декларация и да начисли задължения, 
т.е. удължаване срока на ревизията.  

 
Съгласно разпоредбите на ДОПК (чл. 114, ал. 3) 
срокът на ревизията може да бъде удължаван 
максимално до три години при особена 
фактическа сложност на случая със заповед на 
изпълнителния директор.  

 
В случаите, в които се отправя искане за обмен 
на информация, на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 
от ДОПК,  производството се спира до 
получаване на отговор на запитването.  
 

СЪБИРАНЕ НА ВЪНШНА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
Право на комуникация; 

 
Достъп до публични бази данни; 
 
Познаване на отрасъла от страна на 
ревизора. 
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3. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРИНЦИПИ НА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 
 
3.1 Приложно поле на документацията по трансферно ценообразуване 
 
Документирането на методологията за трансферно ценообразуване се прилага от лица, 
извършващи сделки със свързани лица (съгласно легалното определение, дадено в  § 1 
т. 3 и т.4 от ДР на ДОПК). Всеки данъкоплатец, който осъществява такива сделки, има 
задължение да докаже съответствието на цените по тези сделки с пазарната цена и 
причините за отклонението от нея (чл. 116, ал. 2 от ДОПК).  Съответствието на цените по 
контролираните сделки с пазарните цени се доказва с изготвяне на документация, 
обосноваваща спазването на принципа на независимите пазарни отношения, постановен 
в чл. 15 от ЗКПО. 
 
Документирането на използваната методология за определяне на пазарните цени може 
да се прилага и по отношение на трансферите между място на стопанска дейност на 
чуждестранно лице в България и други части на предприятието на това лице, 
разположени извън страната. 
 
3.1.1 Документиране на сделките между свързани лица от гледна точка на принципа на 
пропорционалност между разходи за документиране и размер на данъчното задължение 
 
Изготвянето на документация, обосноваваща спазването на принципа на независимите 
пазарни отношения е относително продължителен и скъпо струващ процес. От тази 
гледна точка за сделки с по-ниска стойност данъкоплатците могат да бъдат 
демотивирани да подготвят нужната документация, тъй като често пъти разходите по 
документирането ще надвишават размера на потенциалното данъчно задължение. В тази 
връзка би било удачно да не се изисква от данъкоплатците изготвянето и съответно 
представянето на детайлен вариант на документация за сделки, чиито стойности 
надвишават следните прагове в рамките на данъчната година (следва да се отбележи, че 
посочените по-долу прагове се отнасят за сделки с едно и също свързано лице, чийто 
предмет е предоставяне съответно на стоки, нематериални блага или услуги):  
 

 200 000 лева, когато предмет на сделката е доставка на стоки; 
 200 000 лева, когато предмет на сделката е доставката на услуги; 
 400 000 лева, когато предмет на сделката е предоставянето на нематериални 
блага; и 

 400 000 лева, когато предмет на сделката е предоставянето на заем (в този случай 
прагът се отнася за размера на лихвата, а не за стойността на заема). 

 
Когато има възможност сделките да се групират на база критериите, изложени в т. 3.2.4 
на настоящия фиш, прагът посочен по-горе се прилага на база общата стойност на 
агрегираните сделки. В случаите, в които се агрегират няколко разнородни по предмет 
сделки, напр. при франчайз, се прилага прагът спрямо вида сделка, която добавя най-
много стойност в агрегирантите сделки. 
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3.1.2 Документиране на сделките между свързани лица от гледна точка на принципа на 
пропорционалност между разходи за документиране и мащаби на предприятието  
 
От гледна точка на съразмерността между административната тежест, която следва да 
понесат данъкоплатците (т.е. разходи за изготвяне на документация) и техните 
финансови възможности е удачно от микрoпредприятията по смисъла на чл. 3 от Закона 
за малките и средните предприятия, да не се изисква изготвянето и съответно 
представянето на документация, свързана с трансферното ценообразуване. 
 
3.1.3 Случаи, в които съображенията, изложени в т. 3.1.1 и 3.1.2, не са валидни 
 

 Когато микропредприятията, както и всички останали данъчноправни субекти, 
извършващи сделки със свързани лица на стойност под праговете посочени в 3.1.1, 
реализират норма на оперативна печалба с най-малко 20 % по-ниска от средната 
за отрасъла за всяка една от последните три години, предшестващи годината, в 
която са извършени анализираните сделки със свързани лица, е подходящо 
органите по приходите да изискат опростен вариант на документация (виж т. 3.4), 
обосноваваща  методологията на трансферно ценообразуване, освен ако 
предприятието не докаже, че причините за това отклонение не произтичат от 
сделките със свързаните лица. Информация относно средната норма на 
оперативна печалба за отрасъла може да се ползва от всички публични източници, 
съдържащи релевантни данни (анализи, доклади, отчети, статистически справки на 
НСИ, БТПП, БСК, браншови организации и т.н.); или 

 
 Когато сделката е извършена с чуждестранно лице, за което са изпълнени 
условията на чл. 116, ал. 3 от ДОПК,  е подходящо органите по приходите да 
изискат опростен вариант на документация (виж т. 3.4), обосноваваща  
методологията на трансферно ценообразуване. 

 
3.2 Принципи, приложими при изготвянето на документацията за трансферно 
ценообразуване  
 
3.2.1. Цел на документирането 
 
Документирането се извършва с цел да се анализира процеса на ценообразуване при 
контролираните сделки (сделките между свързани лица) и особено, да се обоснове 
съответствието между приетите от свързаните лица цени с пазарните цени. В този 
смисъл, документирането следва да се базира на следните принципи: 
 

 Прозрачност 
 Достоверност, относимост  и достъпност на използваната информация 
 Яснота, до степен, която позволява на органа по приходите да установи дали в 
процеса на ценообразуване е приложен принципът на независимите пазарни 
отношения 

      

 Възпроизводимост на резултатите при сделки между трети независими лица 
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3.2.2 Използваните източници на информация следва да са достъпни 
 
За целите на изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване, 
данъкоплатецът следва да събере данни относно съпоставими сделки и/или предприятия 
в съответствие с приложения метод за определяне на пазарни цени, доколкото такива 
данни: 
 

- са достъпни за данъкоплатеца или свързаните с него предприятия, или 
- биха били достъпни при полагане на нужното усилие от страна на данъкоплатеца. 

 
Органите по приходите следва да вземат предвид възможността на данъкоплатеца да 
събере нужната информация и действително достъпните за данъкоплатеца източници. 
 
3.2.3 Стъпките, следвани при подбора на съпоставими сделки и предприятия следва да 
бъдат описани подробно, така че да се позволи тяхното възпроизвеждане от органа по 
приходите 
 
Данъкоплатецът следва да е в състояние да представи доказателства за извършения 
анализ на факторите, обуславящи съпоставимост, при подбора на съпоставимите сделки. 
Тези фактори включват: 
 

 характеристика на предоставените стоки, права/продукти или услуги; 
 функции на страните (с оглед поетите рискове и използваните активи); 
 договорните условия; 
 условия на пазара; 
 бизнес стратегии на страните по сделките. 

 
Където е възможно, следва да се даде предпочитание на вътрешните съпоставими 
сделки (т.е. съпоставими сделки между проверяваното предприятие и независимо трето 
лице) пред външните съпоставими сделки (съпоставими сделки между две независими 
трети лица). 
 
3.2.4 Агрегиране на сделки 
 
По правило документацията за трансферно ценообразуване следва да обосновава 
ценообразуването на всяка отделна сделка. В определени случаи обаче сделките могат 
да се агрегират с цел икономия на време и ресурси на данъкоплатците за изготвянето на 
отделни комплекти документация. Агрегирането на група от сделки в едно документално 
досие е удачно при следните случаи: 

1. когато сделките са реализирани на основание договори с продължително 
действие; 

      

2. когато сделките са сходни по предмет (напр. при периодична доставка на едни и 
същи продукти или продуктови групи) и са икономически съпоставими по 
отношение разпределението на функциите и рисковете между участващите 
субекти; 
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3. когато независими лица биха агрегирали тези сделки при обичайни условия (напр. 
определяне на комплексна цена за доставка на оборудване и гаранционен 
сервиз); 

4. когато съставните сделки са част от по-голяма комплексна сделка (напр. при 
договор за франчайз). В последния случай агрегиране може да се извърши ако 
принципът на независимите пазарни отношения би бил по-скоро приложим към по-
голямата сделка, а не към всяка сделка поотделно.  

 
В случай, че се изготви документално досие за група от сделки, причините, обосноваващи 
агрегирането, следва да бъдат изложени. 
 
3.3 Съдържание на детайлния вариант на документацията за трансферно 
ценообразуване 
 
Документалното досие може да се изготвя на хартиен и електронен носител. 
 
Документацията по трансферното ценообразуване е удачно да съдържа в зависимост от 
случая следните елементи: 
 
3.3.1  Комплект от документи с информация за групата (masterfile), съдържащ 
информация за групата  като цяло и включващ: 
 

- Идентификационни данни и правно-организационна форма на членовете на 
групата, описание на глобалната организационна структура на групата 
(органиграма), включително данни за настъпилите промени спрямо предходен 
данъчен период; 

- Описание на капиталовата структура на данъкоплатеца и свързаните 
предприятия от групата, с които данъкоплатецът е в стопански отношения 
директно или чрез посредници, вкл. настъпилите изменения между началния и 
крайния момент на проверявания период; 

- Описанието на други обстоятелства, които биха аргументирали наличието на 
свързаност между лицата по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ДОПК; 

- Описание на организационната и оперативна структура на групата, както и 
настъпилите изменения, включително и формирани места на стопанска дейност 
и неперсонифицирани дружества; 

- Описание на икономическите дейности и бизнес стратегии в рамките на групата, 
определяне на икономическия отрасъл на международно ниво, към който 
принадлежи групата и икономическите отношения и дейности на групата в 
рамките на отрасъла или връзките и с други  отрасли, включително и данни за 
измененията спрямо предходен данъчен период. 

- Общо описание на контролираните сделки с участие на свързани предприятия, 
т.е. общо описание на:  

 характера на сделките  (доставка на стоки, нематериални блага, 
услуги, финансови инструменти); 

      

 стойност на сделките; 
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- Общо описание на функциите, поетите рискове и използваните нематериални 
активи от различните членове на групата, включително и данни за измененията 
спрямо предходен данъчен период. 

- Собствеността върху нематериални активи (патенти, търговски марки, ноу-хау и 
др.). 

- Вътрешнокорпоративната политика за трансферно ценообразуване на 
международната група. 

- Списък на споразуменията за разпределение на разходи, на Споразуменията за 
предварително ценообразуване (т. нар. Advance Pricing Arrangements APAs)) и 
решения на съдилища или други контролни органи по въпроси на трансферното 
ценообразуване, засягащи членове на групата. 

- Друга информация, съществена за прилагането на принципа на независимите 
пазарни отношения. 

 
3.3.2  Документацията, специфична за страната, съдържаща: 

 
А)  Описание на дейността, функциите и рисковете на местното дружество: 
 

- Идентификационни данни и правно-организационна форма на данъкоплатеца, 
описание на организационната му структура, включително данни за 
измененията спрямо предходен данъчен период; 

- Описание на стопанската дейност на данъкоплатеца, определяне на мястото на 
дружеството в индустриалния отрасъл и икономически връзки на данъкоплатеца 
в рамките на отрасъла, както и с други отрасли на национално ниво, 
включително данни за измененията спрямо предходен данъчен период; 

- Бизнес стратегия, очаквани дейности, проекти и цели на данъкоплатеца; 
- Списък с контролираните сделки; 
- Описание на контролираните сделките от гледна точка на техния характер и 

обхват (напр. покупко-продажби на стоки, предоставяне на услуги, заеми, 
прехвърляне на нематериални активи, разпределение на разходи), както и 
споразуменията/договорите, на които се основават тези отношения; 

- Извлечения от финансовите отчети на данъкоплатеца във връзка със сделките 
със свързани лица. 

- Списък на собствените и получени и предоставени за ползване нематериални 
активи (напр. патенти, търговски марки, фирми, ноу-хау), начин и обхват на 
използването им. 

- Описание на извършваните функции и поетите рискове, включително промени 
спрямо минали периоди. 

 
Б) Методология за трансферно ценообразуване на местното дружество: 

 
- Описание на възприетия метод и причините за избор на този метод; 

      

- Вътрешни и/или външни съпоставими сделки, включително критерии за подбор, 
приложени в съответствие с факторите, обосноваващи съпоставимост, същност 
на предмета на сделката, анализ на функциите на страните, договорни условия, 
икономическа обстановка, специфична бизнес стратегия 
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- Описание на източниците на информация относно вътрешните и външните 
съпоставими сделки и лица (данни от НСИ, браншови организации, борси, база 
данни „АМАДЕУС”, „ОРБИС” и т.н.) 

- Елементи на разходната база (при метода на увеличената стойност); 
- Данни за предоставени отстъпки, бонификации, рабати и други подобни с оглед 

формиране на нетните приходи от продажби; 
- Установени съпоставими норми на брутна или нетна печалба или други 

съпоставими резултати в зависимост от възприетия метод; 
- Описание на продължителността на периода и стойността на финансовите 

показатели, в случаите в които, се ползват финансовите данни  за съпоставими 
сделки за повече от 1 година;  

- Представяне на редицата от съпоставими ценови стойности, ако такава е 
получена в резултат на анализа на съпоставимостта; 

- Описание на използвания интерквартилен обхват, в съответствие с 
разпоредбите на Наредба No Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за 
прилагане на методите за определяне на пазарните цени и причините за 
неговото използване; 

- Всякакви корекции на съпоставимите сделки, прилагани с цел да се елиминират 
установените количествени разлики; 

- Друга информация, доказваща спазването на принципа на независими пазарни 
отношения. 

 
В) Информация относно многостранни или двустранни Споразумения за 
предварително ценообразуване (APA), които данъкоплатецът е сключил с 
чуждестранни органи по приходите и информация за текущи или приключили 
процедури по взаимно споразумение или за арбитраж между чуждестранни държави, 
когато те се отнасят до сделки между данъкоплатеца и свързани лица 

 
3.4 Опростен вариант на документацията за трансферно ценообразуване 
 
За случаите, описани  в т. 3.1.3, е подходящо да се изиска от данъкоплатеца опростен 
вариант на документацията, която да обосновава спазването на принципа на 
независимите пазарни отношения в търговските му операции със свързани лица. Все пак 
в тези случаи е добре да се изисква по-малка по обем информация, предвид изложените 
съображения в т. 3.1.1 и 3.1.2, която се съхранява при самия него или може да бъде 
изготвена без да е необходимо ангажирането на значителни финансови, човешки и 
времеви ресурси. Опростеният вариант на документация е удачно да включва най-малко 
следните елементи: 
 

- Правна и организационна структура на групата и общо описание на 
икономическите й операции; 

- Описание на стопанската дейност на данъкоплатеца от гледна точка на функции 
и рискове; 

- Списък на свързаните лица, с които данъкоплатецът осъществява сделки; 

      

- Описание на функциите на свързаните лица, с които данъкоплатецът 
осъществява сделки; 
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- Описание на контролираните сделките от гледна точка на техния характер и 
обхват (напр. покупко-продажби на стоки, предоставяне на услуги, заеми, 
прехвърляне на нематериални активи, разпределение на разходи), както и 
споразуменията/договорите, на които се основават тези отношения; 

- Методът за определяне на пазарните цени, приложен към сделката; 
- Информация за съпоставими сделки, ако такива са използвани. 

 
3.5 Корекции за постигане на съпоставимост за целите на трансферното 
ценообразуване 
 
Всички корекции, извършени с цел постигане на съпоставимост, във връзка с определяне 
на трансферни цени следва да отчитат и елиминират онези различия, които влияят върху 
съпоставимостта (напр. разлики в оборотния капитал, разлики в условията на доставка и 
т.н.) между контролираната сделка и използваните съпоставими сделки. Те трябва да се 
обяснят подробно с цел да се даде възможност на органа по приходите да се увери в 
необходимостта и правилността на приложените корекции. 
 
3.6 Времеви аспекти на документирането 
 
Документацията за трансферно ценообразуване следва да бъде изготвена за данъчния 
период, през който се осъществят контролираните сделки. Документацията, изготвена за 
предходния данъчен период, може да се използва и за следващите данъчни периоди, 
докато не настъпят промени в конюнктурата, функциите на дружеството или в другите 
фактори, влияещи върху ценообразуването при контролираните сделки. Настъпилите 
промени следва да бъдат отразени чрез актуализиране на документалното досие. 
 
Органите по приходите следва да имат предвид, че не се предвижда задължение за 
данъкоплатците да представят изготвената документация в компетентната териториална 
дирекции на НАП текущо или в края на данъчната годината. Документацията може да 
бъде изискана от данъчния субект по преценка на органа по приходите в хода на 
стартирало ревизионно производство, проверка по възстановяване и прихващане на суми 
по чл. 129 от ДОПК или проверка по прилагане на СИДДО по чл. 135 и сл. от ДОПК. 
Съгласно чл. 37, ал.3 от ДОПК органът по приходите има право да изиска писмено от 
лицето представяне на доказателства в определен от него срок. В тази връзка следва да 
се има предвид, че изготвянето на документацията е процес, отнемащ продължителен 
период от време и е възможно срокът, предоставен от органа по приходите да не е 
достатъчен на задълженото лице да подготви и представи документацията. В тези случаи 
задълженото лице може да поиска спиране на ревизията по реда на чл.34, ал.1, т.4 от 
ДОПК, ако счита, че предоставеният от органа по приходите срок е недостатъчен, с оглед 
подготовката на документацията. 
 
3.7 Документиране при преструктуриране на функции и рискове 
 

      

В случаите на преструктуриране в рамките на групата, оказващо влияние върху нейните 
операции в България и включващо прехвърляне на активи и/или рискове, анализът на 
съпоставимостта следва да се извърши преди и след преструктурирането, и в него 
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следва да се документират реалните изменения,  настъпили вследствие на този процес. 
Следва да се документира и: 

- Какви са икономическите причини за преобразуването и очакваните ползи от 
него; 

- Какви реалистични възможности биха били на разположение на страните при 
независими пазарни отношения; 

- Как компенсациите за преструктурирането (ако такива са предвидени) са 
повлияни от възнаграждението, предоставено на предприятието, което 
вследствие на преобразуването е отчуждило активи или е поело нови рискове. 

 
3.8 Документиране на  Споразумения за разпределяне на разходи (СРР) 
 
В документалното досие следва да се включи информация относно условията на СРР, 
ако такива са договорени. В съответствие с  Фиш 15, т. 8, то следва да съдържа: 
 

- Списък на страните по Споразумението; 
- Списък на всяко свързано лице, което ще участва в СРР или би могло да се 

възползва от действието му; 
- Обхват на специфичните дейности и проекти, обхванати от СРР; 
- Срок на СРР; 
- Условия, според които се измерват съответните дялове от очакваните печалби 

на всеки участник и използваните прогнози за определяне на техните размери; 
- Форма и стойност на първоначалния принос на всяка от страните, както и 

подробно описание на начина, по който е била определена стойността на 
първоначалния и текущия принос, и какви счетоводни принципи се прилагат към 
всички участници при оценяването на разходите и стойността на приноса; 

- Предвиденото разпределение на отговорностите и задачите, свързани с 
действието на СРР, между на участниците и другите данъчни субекти; 

- Процедура и последици при присъединяване на страна или прекратяване на 
СРР; 

- Всички разпоредби, уреждащи обезщетения или възможност за изменение 
условията на споразумението при промяна на икономическата конюнктура; 

- Всички изменения на СРР (на условия, участници, дейности и др.) и 
последствията от тях; 

- Сравнение между прогнозираните предимства от СРР и реалните резултати. 
 
3.9 Давност  
 
Документалните досиета следва да се съхраняват за период от пет години след 
изтичането на давността за данъчното задължение, произтичащо от документираните 
сделки.  

 
3.10 Език 
 

      

Специфичната за страната документация, описана по-горе, следва да се придружи с 
превод на български език. Главният комплект от документи за групата може да съдържа 
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информация на друг език, но данъкоплатецът следва да предостави превод на 
български език на необходимите документи, извършен от заклет преводач при 
поискване от органа по приходите. Ако документът не е представен с точен превод в 
определения срок, органът по приходите може да извърши превод, но той ще е за 
сметка на субекта. 
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1. ДЕФИНИЦИЯ НА АНАЛИЗА НА РИСКА1. ДЕФИНИЦИЯ НА АНАЛИЗА НА РИСКА 
 
Тази дейност е предназначена за оценка на адекватността на вложените в контрола 
средства към очакваната от него полза. На първо място администрацията трябва 
грижливо да оцени още преди същинския контрол перспективите и възможностите в 
областта на трансферните цени. 
 
И наистина, като се имат предвид времевите ограничения на ревизионното производство 
и сложността на материята, администрацията не може да се впуска в мащабни контролни 
действия, без предварително да е преценила размера на потенциалните задължения за 
данъци и риска сделките да не са били сключени в условия на свободна конкуренция. 
Следователно, анализът на рисковете предполага събирането на определен брой данни 
(фактически или финансови) за оценяване на досието на данъчния субект системно и 
методично. 

 
2. МЕТОДОЛОГИЯ НА АНАЛИЗА 
 
Системният подход се изразява в събирането на определен брой елементи или „сигнални 
лампички“, които позволяват бързото съставяне на предварително становище. 
 
2.1 История на предходните ревизии 
 
Прегледът на предходните ревизии ще позволи да се установи дали са били извършени 
корекциите в областта на трансферните цени, като последните могат да бъдат директен 
източник на полезна за предстоящата ревизия финансова информация. 
 
2.2 История на резултатите 
 
Уместно е да се оценят резултатите на данъкоплатеца за период, по-широк от този на 
ревизията, за да се оцени неговата рентабилност в средносрочен план. На практика 
всяко дружество може да попадне под неблагоприятното влияние на даден фактор, бил 
той присъщ само за него или за целия отрасъл, който да доведе до финансови 
затруднения. Следователно приходната администрация не бива да очаква, че всички 
данъкоплатци ще реализират печалби във всеки един момент. Администрация трябва да 
се опита да разграничи предприятия с ниска рентабилност, които евентуално са 
управлявани зле или срещат отраслови затруднения при отделни продукти, от тези, които 
реализират загуби или намалени печалби поради сделки със свързани лица, 
несъответстващи на принципа на независими пазарни отношения. За сметка на това, ако 

      

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

 
Задълбоченият контрол на сделките между свързани лица изисква първичен 
анализ, предназначен да оцени рисковете и фискалната им значимост и да 
прецени реалността и последователността на декларираните финансови и 
данъчни резултати. 
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привидните финансови затруднения на дружеството продължават, уместно е да се 
извърши по-задълбочен анализ на причината за това, като в крайна сметка може да се 
окаже, че те произлизат от намалени или увеличени трансферни цени. Така в ситуацията 
на независимо предприятие е малко вероятно например един изключителен дистрибутор 
на чуждестранен производител да продължава да упражнява своята дейност в течение 
на годините, без да реализира печалби. В подобен случай този дистрибутор би се опитал 
да пласира на пазара други продукти, вместо да остане зависим от един чуждестранен 
производител, който не му дава възможност да реализира достатъчна печалба. По същия 
начин в случай на поемане на контрол или промяна в състава на акционерите ще бъде 
уместно да се сравнят резултатите на дружеството, реализирани преди и след промяната 
в контрола, за да се установи дали финансовите промени следват или не промяната в 
състава на акционерите. 
 
В базите данни на администрацията, съдържащи данъчните декларации на лицата, може 
да се разгледа историята на декларираните резултати за упражняваната дейност. 
 
2.3 Рентабилност на отрасъла 
 
Като се има предвид, че всеки отрасъл има своите особености, по-специално в областта 
на равнището на печалбата, органът по приходите може да проведе кратко проучване на 
равнищата на печалбата на основните дружества на съответния пазар, които освен това 
са и конкурентни на ревизираното дружество. Този преглед ще позволи да се установи 
тенденцията през проверяваните години и по-специално да се изследват декларираните 
данни на дружеството за конюнктурни затруднения на пазара. 
 
В този контекст е уместно да се изиска списъкът на конкурентите и да се проверят 
техните резултати. 
 
2.4 Рентабилност на групата 
 
Ако проверяваното дружество е член на международна група, котирана на борсата, 
документите, издавани от групата във връзка с нейните задължения спрямо съответните 
заинтересовани лица, могат да представляват източник на информация. 
 
В годишните отчети, които могат да се проверят онлайн на Интернет сайтовете на 
групите, се посочва общата ефективна световна ставка на данъчно облагане и понякога, 
благоприятните данъчни режими, обясняващи защо тази ефективна ставка е по-ниска от 
нормалната. Освен това в някои отчети се посочват и различните дружества, които са 
членове на групата. 
 
И накрая, ако групата е котирана на борса в САЩ, Интернет сайтът на SEC (Securities 
Exchange Commission, http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm - само на 
английски език), който е еквивалент на Комисията за финансов надзор в България, 
съдържа редица документи, които представят подробно дейността, отрасъла, 
конкуренцията, основните значими събития за групата.  

      

2.5 Идентифициране на вътрешногруповите връзки 



ФИШ 3 
 
B jbfjfgreki   

   

 
АНАЛИЗ  НА  РИСКА  НА  ДОСИЕТО 

  
 

 
 

 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008

 
Този етап трябва да предхожда всяко друго по-подробно разследване. на първо време е 
уместно е да се очертае обхватът на вътрешногруповите връзки, като се изиска 
съобщаването на количествени данни за вътрешногруповите потоци на покупки и на 
продажби. На базата на този анализ могат незабавно да бъдат преценени потенциалните 
задължения за данъци и органът по приходите ще има възможността да подбере най-
големите потоци, върху които ще може да съсредоточи усилията си. 
 
2.6 Проучвания на печалбата 
 
Проучванията на равнището на печалба са в основата на всяка ревизия при трансферно 
ценообразуване. Това позволява да се провери дали методът на трансферни цени 
реално се прилага. Анализът на равнището на печалба ще ни даде референтния 
критерий за осъществяване на сравнение с независими дружества. 
 
На базата на отчетите за вътрешногруповите потоци следва да се осъществят 
проучвания на печалбата, съсредоточени върху най-съществените вътрешногрупови 
връзки. В проучванията следва да се анализират по-специално конкретната сделка, 
стойността на продажбите, брутните печалби, оперативни разходи и оперативните 
печалби. 
 
2.7 Методът за трансферно ценообразуване, представен от дружеството 
 
Дружествата все по-често прилагат несъзнателно методите, препоръчвани от ОИСР. 
 
Анализът на представения метод ще търси отговор на три основни въпроса: 

 Уместен ли е методът с оглед на йерархията на методите, препоръчвани от ОИСР? 
 Обоснован ли е методът от гледна точка на функционалния анализ? 
 Прилага ли се реално методът? 

 
Необходимо е да се проследи дали дружеството прави разграничение между методите на 
трансферно ценообразуване, предназначени да определят цените (методи, използвани 
на етапа на съставяне на бюджета, за да се определят цените за следващата финансова 
година) и методите, използвани като последващ тест или валидиране на реализираните 
печалби. 
 
3. КРИТЕРИИ ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА 
 

      

Целта тук е да се посочи подход към отделните позиции, съдържащи се в данъчната 
декларация, счетоводните отчети и приложения, отнасящи се до международното 
данъчно облагане. Изводите, които биха могли да бъдат направени въз основа на 
дадените по-долу документи и декларации, по принцип следва да бъдат разширени и 
потвърдени чрез проучване и на външна информация. Информацията от пресата и 
интернет ще ни позволи да ситуираме фирмата в нейната икономическа среда. 
Справките и анализът на декларациите по ДДС ще ни позволят също да отделим онези 
предприятия, при които има сделки или потоци със свързани чуждестранни лица. 
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3.1 Критерии за подбор на фирмите от гледна точка на международното данъчно 
облагане  (анализ на данъчните декларации и приложения) 
 
Анализ на АКТИВИ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС 
 

      

наименование вътрешна взаимовръзка наблюдения 
Отстъпени права, 
патенти, подобни 
права; 
Търговска 
репутация; 
Други 
дълготрайни 
нематериални 
активи;  

Извлечения от документи, 
отнасящи се до договори 

Предоставяне на нематериални активи на 
разположение на чуждестранните филиали: 
патенти, марки, софтуер и т.н. 
Очаквани приходи: авторски и лицензионни 
възнаграждения 
Органът по приходите следва да установи 
дали полученото заплащане съответства на 
пазарните цени за ползване на съответния 
актив.  

Вземания, 
свързани с 
участия 
Заеми 

Анализ на естеството на 
вземането или 
предоставения заема 

Контрол на получените възнаграждения от 
аванси и заеми, предоставени на 
чуждестранни филиали.  

Складови 
наличности 

 Зад наличието или липсата на складови 
наличности може да се крие преобразуване 
на активите в рамките на международната 
групировка (изнасяне в друга страна на 
търговските функции). 
Да се направи връзка с други данни: 
увеличаване или намаляване на оборота; 
продажби на стоки или продукция, 
вътреобщностни придобивания и доставки ; 
износ и внос; 
При наличие на складови наличности 
предприятието понася риска от 
съхранението им. 
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Анализ на ПАСИВИТЕ В СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС 
 

наименование вътрешна взаимовръзка наблюдения 
Собствен капитал  извлечения от документи, 

удостоверяващи подписка или 
увеличение на капитал;  
договори за апорт или 
сливане; 
решения на общи събрания 
относно трансформиране на 
печалби в резерви. 

Връзка с органиграмата: 
анализ на капиталовите 
връзки, разпределение на 
капитала, контрол на 
дружеството по смисъла на т. 
4 от § 1 ДР на ДОПК. 
Ненормална диспропорция 
между собствен капитал и 
финансови задължения (виж 
също перо „участия”). 
Изследване на пазарния 
характер на плащаните лихви.
 

Други задължения   Контрол на възнагражденията 
на чуждестранните 
собственици за 
предоставените от тях 
временни финансирания. 
Изследване на пазарния 
характер на 
взаимоотношенията.  
 

 
Анализ на ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 
 

      

наименование вътрешна взаимовръзка наблюдения 
Нетни приходи от продажби 
на стоки извън страната 

анализ на брутните търговски 
печалби: 
изменения по перото от една 
до друга отчетна година, 
които позволяват да се 
открият поддейности и 
изнасяне на дейности в 
чужбина; 
анализ и подбор на фирмите -  
износители по ДДС 
декларации; 

Наличие на потоци към 
свързани лица; 
Сравнение на реализираните 
търговски печалби: брутна 
търговска печалба и 
сравнение с данните за 
фирми, извършващи същата 
дейност (НКИД-2003) 
Взаимовръзка с печалбата от 
дейността -  сравнение между 
хронично състояние на загуба 
или слаба печалба и 
положителни печалби, 
реализирани от свързаните 
лица ринадлежащи към 
групата (информационни 
брошури, годишни доклади, 
интернет сайтове, 
международно 
административно 
сътрудничество); 



ФИШ 3 
 
B jbfjfgreki   

   

 
АНАЛИЗ  НА  РИСКА  НА  ДОСИЕТО 

  
 

 
 

 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008
      

Значимост на измененията в 
тези данни от една до друга 
отчетна година. 

Нетни приходи от продажби 
на продукция извън страната 

Да се прегледат и да се 
засекат с ДДС декларациите 
както и европейските бази 
данни (VIES) 

Подобни наблюдения 

Нетни приходи от продажби 
на услуги извън страната 

Да се прегледат и да се 
засекат с ДДС декларациите 
както и европейските бази 
данни (VIES) 

Подобни наблюдения 

Други продукти По това перо се отразяват 
главно авторските и 
лицензионни възнаграждения, 
получени за нематериални 
активи (марки, патенти, 
софтуер…) както и 
получените вътрешногрупови 
услуги. 

Неотчитането на суми по този 
ред може да ни разкрие 
безвъзмездното предоставяне 
на нематериални активи или 
нефактурирането на  
вътрешногрупови услуги 

Отчетна стойност на 
продадените стоки 
(Доставчици) 

- да се направи съпоставка с 
органиграмата на групата: 
кои са доставчиците? 

Идентифициране на 
вътрешногруповите 
доставчици 

 

Съществуване на потоци, към 
свързани лица; 
Сравнение на  реализираните 
търговски печалби: брутна 
търговска печалба и 
сравнение с данните за 
фирми, извършващи същата 
дейност (НКИД-2003). 
Взаимовръзка с печалбата от 
дейността: 
засичане, подобно на това при 
ред „Нетни приходи от 
продажби”;  
Значимост на измененията в 
тези данни от една до друга 
отчетна година. 

Разходи за материали  
(Доставчици) 

Вж. хартиени финансови 
документи  

Наблюдения, подобни на тези 
относно ред „Отчетна 
стойност на продадените 
стоки” 

Други разходи и разходи за 
външни услуги 

Да се прегледат и засекат 
ДДС декларациите и 
дневниците към тези 
декларации както и 
европейските бази данни 
(VIES)  

Общото развитие на това 
перо може да ни разкрие 
поемане на разходи от 
българските поделения 
(дружества, МСД) на дадена 
групировка в полза на 
фирмите й в чужбина и 
намаляване на оперативната 
печалба (реклама и 
маркетинг, разходи за научна 
дейност, гаранционни разходи 
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и т.н.). Тези елементи могат 
да проличат от измененията 
на дадено перо в рамките на 
няколко години. 
Възнаграждения за 
посредници и хонорари: 
разглеждат се от гледна точка 
на правото им данъчен кредит 
по ЗДДС и на удържането на 
данък при източника. 

Печалби и загуби от обмен 
 

Да се изискат и анализират 
договорите за заем  

Съществуване на вземания и 
задължения във валута: 
заеми, търговски кредити 
които могат да бъдат 
свързани с вътрешногрупови 
връзки 
Рискове при обмена 
(функционален анализ)? 

Получени и/или платени лихви 
и сходни разходи  

 Лихвеният процент, приложен 
спрямо свързаната фирма, 
отговаря ли на изискванията 
за пазарните условия?  
Платени лихви в данъчен рай;

 
 
3.2 Рискови фактори, установени в рамките на анализа на счетоводните документи  
 

 Изменения на ниво оборот, дълготрайни нематериални активи и големи финансови 
разходи, позволяващи ни да открием потенциални преобразувания с цел 
оптимизиране (потенциални промени в статута на фирмите – преминаване в статут 
на комисионер и/или производител на ишлеме), икономически преобразувания 
(изнасяне на дейности), прехвърляне на дейности, изнасяне (аутсорсинг) на 
нематериални активи;  

 Влошаване на съотношението Оперативна печалба/ Оборот (рентабилност на 
приходите), разкриващо слаба, дори нулева или изчезваща нетна доходност, зад 
която вероятно се крие структурен проблем в политиката на трансферно 
ценообразуване или занижена ставка на възнаграждение за българското 
дружество; 

 Повтарящи се оперативни загуби в течение на няколко отчетни години за 
дружество, което е дъщерно на чуждестранна групировка; 

      

 Влошаване на съотношението Финансов резултат преди облагане с данъци / 
Оборот или отрицателно съотношение, което съпоставяме с предишното, за да 
открием по-специфични проблеми, свързани с финансови разходи (преминаване от 
адекватна оперативна печалба към отрицателна печалба преди облагане с 
данъци) и/или извънредни разходи (операции по преобразуване). Често срещан 
проблем при дружества, чието дружество-майка е установено в Азия; 
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 Влошаване на съотношението Брутен оперативен излишък / Оборот, разкриващо 
спад на способността за самофинансиране на дружеството (финансови проблеми 
на ниво стопанска дейност); 

 Дружества, имащи дъщерни дружества в чужбина; 
 Чуждестранно дружество-майка;  

      

 Дружества, имащи дъщерни компании в страни с привилегирован данъчен режим. 
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1. ДЕФИНИЦИЯ И ПРЕДМЕТ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ1. ДЕФИНИЦИЯ И ПРЕДМЕТ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ 
 
Функционалният анализ е необходимо предварително проучване преди всеки анализ на 
политиката на трансферно ценообразуване. Той позволява да се изясни икономическата 
роля на ревизираното дружество в рамките на групата, към която то принадлежи. Чрез 
идентифициране на осъществяваните функции, поетите рискове и материалните и 
нематериални активи на ревизираното дружество ще може да се определи печалбата, 
която дружеството би реализирало от гледна точка на печалбата, която би реализирало 
едно независимо дружество, поставено в съпоставими икономически условия. 
 
Следователно, предметът на функционалния анализ е придаване на икономическа 
пазарна стойност на функциите, упражнявани от ревизираното дружество, както и 
придаване на икономическа стойност на вътрешногруповите сделки. 
 
В търговските отношения между две независими лица печалбата по правило 
съответства на функциите, изпълнявани от всяко от предприятията (като се имат 
предвид използваните активи и поетите рискове - Ръководство на ОИСР, Глава І, 
параграф 1.20). Печалбата, която дадено дружество може да очаква, ще бъде толкова по-
голяма, колкото по-голям риск е бил поет и колкото по-голяма добавена стойност 
създават в рамките на групата изпълняваните от него функции.  
 
Например търговско дружество, чиято основна функция е да купува и препродава стоки, 
поема ограничени рискове и функции и съответно би трябвало да реализира по-ниска 
печалба. Печалбата на това дружество би могла да бъде по-голяма, ако съвкупността от 
изпълняваните от него функции се разшири (разходи за реклама, складиране и логистика 
на стоките, гаранционно обслужване). 
 

      

 
НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
ДОКЛАД НА ОИСР, ГЛАВА I, ПАРАГРАФ 1.20  
РАЗПОРЕДБИ НА ДОПК 
ЧЛ.6, АЛ.1, Т.2, ЧЛ.27, АЛ.1, Т.1, ЧЛ.33, АЛ.1, Т.1, ЧЛ.35 ОТ НАРЕДБА № Н-9   

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Предназначението на функционалния анализ е определяне на функциите, 
рисковете и активите на ревизираното дружество. От този анализ ще зависи 
изборът на един от петте метода за определяне на пазарните цени. 
Функционалният анализ е необходим предварителен етап от всеки анализ на 
политиката на трансферно ценообразуване.
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Друг пример може да бъде даден с изследователска и развойна дейност (ИРД) във 
фармацевтичната област. Функцията ИРД ще бъде едновременно функция с висока 
добавена стойност във веригата на стойността и е свързана с поемане на голям риск за 
дружеството, което осъществява тази изследователска дейност. Това се дължи на 
несигурността на будещите икономически изгоди, присъща за такива дейности. 
 
В отрасъла на луксозното облекло, например, дейностите по налагане на марката 
(осъществявана най-вече чрез провеждане на рекламни кампании) ще създаде най-
висока добавена стойност в групата от свързани лица. Освен това кампаниите за 
налагане на марката често водят до създаването на нематериален актив – клиентски 
бази. Именно маркетинговото усилие на дружеството позволява да бъде разработена 
клиентела, благодарение на което да се повиши оборотът на дружеството. Следователно 
дружеството за дистрибуция трябва да получи възнаграждение за тази добавена 
стойност, която създава за групата чрез разширяване и поддържане на клиентелата. 
 
Съществено за функционалния анализ е не само броят и обхватът на изпълняваните 
функции, а и стойността на тези функции във веригата на създаване на печалба в 
рамките на групата. В предходния пример основен фактор за генериране на печалба на 
дружеството е меркетинговата му дейност или маркетинговият образ, което това 
дружество придава на луксозните продукти, които дистрибутира (луксът се продава не 
само благодарение на качеството на продуктите, а и на очакванията на потребителите).  
 
Функциите, упражнявани в рамките на групите, могат да бъдат различни: 

 производство 
 проектиране, инженеринг 
 управление на нематериални активи (марки, патенти, авторски права) 
 дистрибуция на стоки и права 
 спедиция 
 консултантски, одиторски услуги 
 транспорт 
 логистика 
 реклама, маркетинг 
 финанси и застраховане 
 изследователска и развойна дейност 
 

За допълнителна информация виж т. 4.2 от Фиш 5 „Принцип на независимите пазарни 
отношения”. 
 
2. СХЕМА НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
 

      

Установяването на функциите, изпълнявани от дадено предприятие, се основава на 
комуникацията между ревизора и дружеството, прегледа на счетоводните документи и 
сключените договори, информацията, подадена от дружеството за целите на различни 
външни институции (БТПП, НСИ, БНБ и др.). Първото посещение на ревизора в 
помещенията на предприятието ще бъде важен източник на информация, предвид факта, 
че данъкоплатците често са по-склонни да предоставят фактически данни в рамките на 
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този първи разговор на място в предприятието, отколкото на по-късен етап от ревизията. 
Прегледът на общото счетоводство на дружеството и анализът на трансферните цени 
трябва да се извършват паралелно. Финансовите отчетите на дружеството и търговските 
му документи/книги (протоколи от общи събрания, доклади на одитори, извършени 
икономико-правни анализи) изразяват икономическите функции на дружество (още 
повече, че счетоводното изражение на упражняваните функции в повечето случаи е 
реално отражение  на дейността). Освен това прегледът на финансовите отчети на 
дружеството дава възможност да се получи конкретна представа за сделките, 
извършвани от дружеството и по този начин да се сравнят така установените факти с 
твърденията на дружеството. 
 
Прегледът на счетоводните документи посредством анализ на оперативните разходи на 
дружеството, например, позволяват  да се определи дали данъкоплатецът: 
 

⇒ поема големи разходи за реклама; 
⇒ извършва гаранционна дейност; 
⇒ поема разходи за лихви (например, за да финансира нуждите си от оборотни 

фондове или за да осигури налични средства чрез сконтиране на вземания);  
⇒ дава отстъпки на клиента; 
⇒ поема валутни рисковете; 
⇒ изплаща комисионни, авторски и лицензионни възнаграждения (или обратно, 

получава комисионни, авторски и лицензионни възнаграждения) 
⇒ възлага на подизпълители част от дейностите си, др. 

 
Удачно е установените в хода на ревизията факти и предварително събраната 
информация да се обобщят писмено и да се изготви списък на упражняваните функции. 
За тази цел ревизорът може да бъде подпомогнат от схема за функционален анализ, 
представена в Приложение І. Това е таблица, отразяваща всички функции, които могат да 
бъдат идентифицирани в едно предприятие. Тази таблица може да бъде адаптирана в 
зависимост от основаната дейност на дружеството - производство, дистрибуция, 
изследователска и развойна дейност и т.н. Ревизорът може да попълни тази схема за 
функционален анализ с помощта на дружеството, като с това ще се избегне (в случаите 
на добросъвестен данъкоплатец) евентуален последваща противоречаща си 
информация във връзка с функциите, изпълнявани от дружеството. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ І 

 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ  

 
 
 
 

      

 
ОБЩО ОПИСАНИЕ 

 

 
Проверявано 
дружество 

 
Други 

дружества на 
групата 

 
Забележки 

РАЗНИ 
Стадий на продукта 
Равнище на качество на продукта 
Равнище на производствения или 
търговски цикъл  
Вид дистрибуция 
(покупка/препродажба, 
комисионерство) 
Равнище на участие на всеки пазар в 
зависимост от типа клиент, т.е. 
клиентите са: производители, 
вносители, дистрибутори, търговци на 
едро, търговци на дребно, крайни 
потребители) 
Пазарен дял върху продуктите 
 
Стратегия, свързана с постигане на 
пазарен дял 
 
Равнище на конкуренция на пазара 
(високо, нормално, ниско) 
Условия на заплащане 
Транспортът (за чия сметка е?) 
Равнище на складови запаси, 
държани от всяка страна (в дни) 
 
Срокове за доставка 
 
Изключителност на транзакцията 
(да/не) 

   

 
ПРОИЗВОДСТВО 
 
Заводи, машини, оборудване 
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Определя размера на завода 
Определя местонахождението на 
завода 
Проектира завода 
Определя техническите 
спецификации,  материали и 
индустриално оборудване 
Закупува машини и оборудване 
Поддържа постройките и терените 
Поддържа материалите и 
оборудването 

Суровини 
Развива източниците за снабдяване 
Определя нуждите от суровини и 
резервни части 
Избира доставчиците 
Изпълнява качествения контрол 
Закупува суровини и резервни части 
Складира суровини и резервни части 
Организира транспорт на стоките и 
застраховка 
Заплаща транспорта на стоките и 
застраховката 
 

Производство 
Осигурява организацията на 
производството 
Ръководи производствените операции
Координира производството и 
продажбите 
Контролира потоците от суровини и 
резервни части  
Опакова 
Разработва стандарти за разходи 
Разработва стандарти за качествен 
контрол (производство) 
Изпълнява качествения контрол 
(производство) 

 

МАРКЕТИНГ,ПРОДАЖБА, 
ОБСЛУЖВАНЕ, ДИСТРИБУЦИЯ 

Микс клиенти 
Продава на физически лица - крайни 
потребители 
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Продава на юридически лица - крайни 
потребители 
Продава на търговци на едро или на 
търговци на дребно 
Продава на производители 

Пазарни проучвания 
Маркетингова стратегия 

Определя маркетинговото 
позициониране 
Контролира маркетинговите дейности 
Управлява външните доставчици на 
услуги 
Идентифицира и определя мрежите 
за продажби 

 
Пазарна стратегия 
Политика на цените 

Определя общото позициониране във 
връзка с цените 
Определя ценовата политика за трети 
лица 
Определя условията за кредит за 
трети лица 
Търговски обекти, свързани с 
дистрибуцията 
Определя размера, броя, мястото на 
търговските обекти за дистрибуция 
Оценява потенциалните търговски 
обекти 
Договаря наемане и закупуване на 
търговски обекти 

 
Реклама, осъществяване на 
маркетинг 

Определя медийната стратегия 
Подбира външните агенции за 

реклама 
 
Покупки  

Определя вида на стоките за 
закупуване 
Определя равнището на складови 
запаси от стоки 
Идентифицира и подбира 
доставчиците на стоки - трети лица с 
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оглед на препродажбата им 
Договаря условията за закупуване с 
трети лица 
Закупува стоки от трети лица с оглед 
на препродажбата им 

 
Складови запаси 

Определя нуждите от обновяване на 
складовите запаси (количество, 
време) 
Прехвърляне на собствеността (FOB, 
CIF, др.) 
 
Получава собствеността върху стоки 
от трети лица 
Поема разходите за складови запаси 
от стоки 
Поддържа складовите запаси от 
резервни части 
Контролира складовите запаси 
Доставя (на други поделения) услуга 
за складиране в собствените си 
помещения 
Използва услуга за складиране, 
предоставяна от свързано дружество 
Използва услуга за складиране, 
предоставяна от трето дружество 

 
Продажби 

Определя възнаграждението на 
персонала по продажбите 
Контролира персонала по продажбите
Влиза в пряк контакт с клиенти 
Проектира и разработва каталозите 
Определя нуждите от персонал по 
продажбите 
Определя географския обхват на 
продажбите 

 
Следпродажбено обслужване 

Поддържа контактите с клиенти 
Обслужва рекламациите на клиентите
Обслужва връщането на стоки от 

клиентите 
Управлява следпродажбените 

гаранции 



ФИШ 4 
 
B jbfjfgreki   

   

 
ФУНКЦИОНАЛЕН  АНАЛИЗ 

  
 

 
 

 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008
      

Предлага ремонтни услуги 
Отдава на подизпълнение ремонтните 

услуги 
 
Поема финансовите рискове от: 

Намаляването на цените на складови 
наличности, принадлежащи на 
клиентите 
Намаляването на цените за собствени 
складови наличности 
Морално остаряване на складови 
наличности, принадлежащи на 
клиентите 
Морално остаряване на собствени 
складови наличности 
Дългове на клиентите 
Гаранции за ремонт 
Загуби/щети на стоки, непокрити от 
застраховки 
Рискове, свързани с гражданската 
отговорност за продукти, непокрити от 
застраховки 
Рискове от промяна на валутните 
курсове по сделки със свързани 
дружества 
Рискове от промяна на валутните 
курсове по сделки с независими 
дружества 
Заеми на независими лица 
Финансиране на покупките на 
клиентите чрез разсрочено плащане 
Рискове, свързани с обкръжението 
(институции, държава, други 
заинтересовани лица) 

 
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И 
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 

Нематериални активи, 
свързани с процеса на 
производство 

Разработва методи на производство 
Поема разходи за развойна дейност 

 
Нематериални активи, свързани с 
продуктите 

``   
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Разработва продуктите, резервните 
части 
Създава стандарти за продуктите и 
резервните части 
Разработва методи за производство, 
техники 
Поема разходи за развойна дейност 

Нематериални активи, свързани с 
маркетинга 

Създава търговското име 
Създава производствената марка 
Поема разходи за развойна дейност 

 
Средства за научно-изследователска 
и развойна дейност 

Експлоатира средствата за 
научноизследователска и развойна 
дейност 
Експлоатира тестовите средства 
Притежава тестовите средства 

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ 

Възстановявания на суми, 
получени от свързани 
дружества във връзка с : 

Превоз 
Гаранционни ремонти за клиентите 
Други гаранционни разходи 

 
Възстановявания на суми, изплащани 
на свързани дружества във връзка с :

Превоз 
Гаранционни ремонти за клиентите 
Други гаранционни разходи 

   

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІI 
 

КАК ДА НАПРАВИМ ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ И КАК ДА ГО ИЗПОЛЗВАМЕ 

 

1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ СДЕЛКИ 
 

⇒ Установяване на сделките между свързани лица 

      

⇒ Групиране на контролираните сделки по продукти и услуги и географски пазари 
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За идентифициране на рисковите сделки е най-удачно е да се приложи класически 
подход, тръгвайки от общото към частното. Този практически подход ще доведе до 
следните резултати: 
 

 в рамките на общия анализ на ревизираното дружество ще се определи мястото 
и ролята на дружеството вътре в групата; 

 в рамките на детайлния анализ ще се идентифицират отделни операции/сделки, 
които дружеството осъществява с останалите дружества от групата. 

 
 
Когато предприятието осъществява сделки с различни продукти или услуги и/или оперира 
на много пазари, първоначално анализът ще обхваща следните основни елементи: 

⇒ продуктови линии: 
- обем;  
- стойност; 
- от гледна точка на тяхната новост (пускане на пазара на нови продукти, 
продажби на вече познати на пазара продукти) 

⇒ пазари: 
- географска определеност; 
- големина, значение; 
- зрелост – нов или експлоатиран вече пазар (стратегия на проникване) 

⇒ печалби: 
- за всеки пазар;  
- за всеки продукт; 
- за всеки клиент (извън групата или вътре в групата). 

 
На този етап органът по приходите трябва: 

1. да опише всички вътрешногрупови сделки, в които участва ревизираното 
дружество; 

2. да прецени относителната им икономическа важност с цел да отстрани от анализа 
си по-маловажните от тях; 

3. да подбере онези сделки, по отношение на които:  
 ревизираното дружество изглежда недостатъчно компенсирано за изпълняваните 
от него функции; 

 съществуват по-големи рискове от прехвърляне на печалби в чужди данъчни 
юрисдикции с цел данъчна оптимизация. 

 
Подборът на рисковите контролирани сделки, които ще бъдат по-задълбочено 
анализирани, зависи от предварително направения общ анализ. Този подбор се явява 
завършек на един рационален подход, имащ за цел да идентифицира по възможно най-
точен и най-бърз начин онези сделки, при които съществува риск от пренасочване на 
печалби. Важно е да се отбележи, че тези сделки не бива да бъдат изолирани от общия 
анализ, тъй като някои от тези сделки биха могли да бъдат компенсиращи операции по 
повод на други сделки с дружества от групата. 
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2. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ: ОСНОВЕН ЕТАП ОТ КОНТРОЛА НА ТРАСФЕРНОТО 
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 
 
2.1 Предмет на функционалния анализ 
 
Функционалният анализ е описание на дейността на дружеството, основано на 
елементарни въпроси като: 
 

 "кой какво върши?"  
 "на кой пазар?" 
 "при какви условия?" 
 "с кого?" 
 "с какви средства?" 

 
На практика е необходимо:  
 да се идентифицират точно стопанските функции, които упражняват ревизираното 
дружество и свързаните с него предприятия от групата; 
 да се анализират икономическите условия, при които се осъществяват 
отношенията между свързаните лица; 
 да се направят изводи от гледна точка на принципа на независимите пазарни 
отношения. 
 
Този подход, по-скоро икономически, отколкото данъчно-правен, следва да бъде 
приложен веднага след стартиране на ревизионното производство. На този етап органът 
по приходите трябва да прояви последователност и методичност, тъй като така 
събраната информация е от съществено значение за аргументиране на определените 
задължения за данъци, както в мотивите към ревизионния доклад/акт, така и при 
евентуално производство по обжалване. 
 
2.2 Елементи, които следва да се вземат предвид при функционалния анализ 
 
Елементите на функционалния анализ са както следва: 
 

 стопанска значимост на функциите, изпълнявани от съответните участници; 
 използвани активи (заводи, машини, оборудване, нематериални активи) и техните 
характеристики (морална остарялост, пазарна стойност, местонахождение); 

 използвани ресурси (използван персонал, използване на външни специалисти 
(outsourcing), отдаване на подизпълнители); 

 поети рискове (пазарни рискове, рискове от загуба, рискове от промени във 
валутните курсове, рискове от промени в лихвените нива, рискове от научно-
развойна дейност); 

      

 състояние на пазарите, на които се осъществяват съответните сделки и 
условия на сделките (географско местонахождение, големина на пазарите, степен 
на конкуренция, наличие на заместващи стоки и услуги, нормативна уредба); 
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 стратегия, изградена вътре в групировката (иновации и разработване на нови 
продукти, диверсифициране, проникване на нови пазари, увеличаване на пазарния 
дял). 

 
Критичният анализ на трансферното ценообразуване следва да се направи и от гледна 
точка на счетоводния анализ, особено що се отнася до анализирането на стоковите 
потоци или на потоците от услуги. За тази цел органът по приходите следва: 

 да идентифицира продуктите, по отношение на които е реализирана необичайно 
ниска норма на печалба; 

 да идентифицира сделките, по отношение на които са налице прекалени отстъпки; 
 да сравни цените на покупките и продажбите от и на свързани лица, както и 
между независими лица за подобен продукт; 

 да анализира условията на продажба за тези продукти и евентуално 
получените/предоставените допълнителни предимства, в частност субсидии и 
финансова помощ, от/за другите предприятия в групата; 

 да анализира условията на префактуриране на вътрешногруповите услуги 
(пример: на база брой на персонала, оборот, брой компютри); 

 да проучи търговската кореспонденция с чужбина; 
 да съпостави митническите документи с фактурите, за да проследи реалния 
път на стоките и веригата на фактуриране. 

 
2.3 Подробен функционален анализ на рисковите сделки 
 
2.3.1 Икономически анализ на сделката 

Целта на този анализ е да се определят точно икономическите обстоятелства и условия 
на проверяваната сделка. Този анализ се явява предпоставка за извършване на 
финансовия анализ и установяването на съпоставимите сделки, които ще ни позволят да 
преценим условията по проверяваната сделка. 
 
А) Характеристика на сделката 
Сделките могат да бъдат от най-различно естество, например: 

 покупко-продажба на стоки; 
 предоставяне на услуги; 
 предоставяне на нематериални блага; 
 вътрешногрупови услуги. 

 
Във всички случи органът по приходите трябва внимателно да прецени вида на сделките, 
като се ръководи от принципа „предимство на съдържанието пред формата”.  
 
Пример: 

      

Българско дружество за асемблиране на принтери купува детайли от 
производствените поделения на групировката и продава сглобени принтери на 
свързани предприятия. Тъй като групата е избрала за ценообразуващ метод метода 
на увеличената стойност, българското дружество начислява надбавка върху преките 
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и косвени разходи. Това дружество умишлено  не включва стойността на детайлите в 
разходната база. В случая обаче може да се  направи  изводът, че: 

- участието на българската фирма не се свежда само до работа на ишлеме, тъй 
като тя понася рискове, свързани с използването и собствеността върху 
детайлите; 

- при тези обстоятелства стойността на детайлите следва да бъде включена в 
разходната база за определяне на увеличената стойност. 

 
Б) Характеристики и продукта или услугата  
 
Прецизното анализиране на съответните продукти или услуги от гледна точка на техните 
характеристики и особености е от съществено значение за извършване на анализа на 
съпоставимостта и определяне на пазарните цени. 
Във всеки един случай, преди да се премине към издирване на външна информация, 
органът по приходите следва да се увери, че дружеството не е продавало същия продукт 
и не е предоставяло същата услуга, било то и рядко, на независимо дружество. 
Освен в случаите на генерични продукти, много често се оказва трудно дори невъзможно 
да се намерят напълно съпоставими стоки и услуги. Ето защо органът по приходите 
трябва да положи усилия да идентифицира основните характеристики (“детерминантите 
на съпоставимостта”) на продукта или услугата, предмет на сделката. При всички случаи 
избраните съпоставими сделки трябва да отговарят поне в минимална степен на 
установените продуктови характеристики, защото в противен случай биха се оказали 
лишени от достатъчна степен на съпоставимост и няма да могат да бъдат правилно 
използвани.  
 
В) Условия на пазара 
 
Характеристиките на пазара (история, развитие, жизнено равнище на потребителите, 
потенциал за растеж) и особените условия (монополно положение или силна 
конкуренция) са друг важен елементи, характеризиращи детерминантите на 
съпоставимостта. Те следва да бъдат взети предвид, когато се налага да се прецени 
необходимостта от корекции по отношение на избраните съпоставими сделки, както и 
какви бизнес стратегии биха могли да се отразят на анализираната сделка. Така 
например, завземането на нов пазар или пускането на нов продукт могат да обяснят, поне 
първоначално, допълнителните разходи (за реклама, за създаване на дистрибуторска 
мрежа) или спада на оборота и печалбата (агресивна ценова политика, промоционални 
отбиви от цената). По принцип, тези извънредни разходи следва да бъдат понесени от 
дружеството или дружествата, които ще получат бъдещите изгоди от такава стратегия. 
Пример: 

      

Чуждестранен производител предоставя право на изключителна дистрибуция на 
своята продукция на българско дъщерно дружество, което е непрекъснато губещо. 
Дружеството изтъква, че намаляването на печалбата е резултат от желанието му 
да разшири продажбите на своите продукти. Едно такова решение предполага 
финансови усилия от страна на дружеството за промоциране на продуктите и 
разширяване на търговската му мрежа.  
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Тези аргументи, на пръв поглед приемливи, би следвало да се отхвърлят от органа по 
приходите в момента, в който той установи, че за същия период печалбата на 
производителя е чувствително нараснала. Причините за несъответствията в 
реализираните от производител и дистрибутор печалби могат да се установят само 
чрез детайлен функционален анализ. 
 
 
2.3.2 Анализ на функциите и рисковете: изработване на инструмент в помощ на 
диагностиката 
 
В общия случай анализът на функциите и рисковете следва да се прави за всяка 
идентифицирана рискова сделка. Анализът е от решаващо значение, за да се прецени  
съпоставимостта с неконтролирани сделки и лица и да се установи адекватния характер 
на възнаграждението, реализирано от дружеството в резултат на контролираната сделка. 
Анализът включва: 

 първо, анализ на функциите и рисковете от гледна точка на разходи и 
използвани ресурси (персонал, материални и нематериални активи), както и от 
гледна точка на степента на необходимост от използването им за осъществяване 
на съответната дейност; 

 второ, идентифициране на дружества със сходни функции и рискове или дори 
с близки такива. 

 
На този етап за органа по приходите ще бъде полезно да разработи помощен инструмент 
за диагностика под формата на обобщени таблици, от които да са видни: 

 различните упражнявани функции (проектиране, производство, научна и развойна 
дейност, търговия, реклама, транспорт, др.) и използваните активи от всяко 
свързано лице, 

 понесените рискове (валутни, кредитни, складови, пазарни) и направените разходи 
от всяко свързано лице. 

В примера по-долу е дадено съдържанието на такъв диагностичен инструмент, изготвен 
за група от свързани лица, която разполага с производствено поделение (A) в България и 
филиали за дистрибуция (C) и (B), установени в други държави. 
 

Разпределение на поеманите от всяко предприятие рискове 
от гледна точка на упражняваната функция 

 

      

ФУНКЦИИ A B C 

Научно-развойна дейност    
Разработване на нови продукти XX X X 
Разработване на опаковки XXXX   

Управление на производството    

Покупки на суровини и материали XXXX   
Използване/изразходване на суровини XXXX   
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Контрол на качеството на суровините XXXX   
Планиране на производството XXXX   
Създаване на продукти XXXX   
Контрол на качеството и тестове XXXX   
Създаване на технологични методи XXXX   
Управление на стоковите наличности XXXX   

Управление на марките    

Създаване XXX X  
Определяне на ценовата политика XX XX  
Изображение XXX X  
Разпространение XX XX  
Отделяне на ресурси XXXX   
Реклама XXXX   
Проучване на потребителя XXX X  
Проучване на пазара XXX X  
Прогнозиране на продажбите XXX X  

Маркетинг на местно равнище    

Реклама  XXXX  
Проучване на потребителското търсене  X XXX 
Пазарни проучвания  X XXX 
Прогнозиране на продажбите  XX XX 

Продажба и дистрибуция    

Дистрибуция на едро  X XXX 
Създаване на търговски агенти XX  XX 
Контролиране дейността на търговските агенти X  XXX 
Определяне на цените X X XX 
Складиране X X XX 
Проследяване на поръчките и складо
наличности 

 XX XX 

Управление на продажбите    

Поръчки и потвърждения   XXXX 
Приемане, експедиране на стоките   XXXX 
Фактуриране и плащане   XXXX 
Митнически документи   XXXX 

Финансиране    

Защита на патентите и марките XX XX  
Поемане на разходи за продажби  XX XX 
Посредници XXXX   



ФИШ 4 
 
B jbfjfgreki   

   

 
ФУНКЦИОНАЛЕН  АНАЛИЗ 

  
 

 
 

 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008

Хедж операции  X XXX 
Кредитиране X XX X 

 
Разпределение на разходите, извършени от всяко предприятие 

 

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ A B C 
 

Начини на разпределение    
Разработка и проектиране на продукти  XXXX   
Инженеринг XXXX   
Производство XXXX   
Търговия и реклама XX X X 
Планиране на промоционалните продажби  X XXX 
Продажби X  XXX 
 
Дълготрайни нематериални активи    
Търговски марки XXXX   
Патенти XXXX   
Дълготрайни нематериални активи (продукти) XXXX   
Дълготрайни нематериални активи (маркетинг) X XX X 
 
Дълготрайни материални активи    
Собственост на фабриките XXXX   
Собственост на промишленото оборудване XXXX   
Складови помещения XX X X 
 
Горните таблици дават по-точен общ поглед относно икономическата роля на всяко от 
дружествата, участващи в анализираните рискови сделки. Целта на използвания 
табличен анализ е да се резюмират накратко констатациите на ораните по приходите, на 
чиято база ще се направи първа и най-обща преценка относно адекватността на  
възнагражденията, получени от всяко от участващите в сделката дружества. Следва да 
се има предвид, че това е само едно помощно средство за диагностика, чиято роля не 
трябва да се надценява. 
 
Видно от таблиците, различните позиции са с различна икономическа “тежест” в 
зависимост от участието на лицата в конкретната функция. В тази връзка органът по 
приходите следва: 

 да прецени стойността или разходите, свързани с всяка отделна функция или с 
всеки поет риск, за да може да направи достоверен извод в края на своя анализ; 

      

 да установи дали са налице нетипичните функции, които някое от свързаните 
дружества би могло да изпълнява. 
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Именно на този етап органът по приходите трябва да може да установи по отношение на 
всяко от дружествата, участващи в сделката, дали е налице: 

 разминаване между функции и поети рискове и получено възнаграждение; 
 включване на нетипични или необичайни функции и рискове от гледна точка на 
обичайната стопанска практика, които биха могли да обяснят наличието на 
допълнително възнаграждение. 

По отношение на анализа на рисковете и възнаграждението за тях, винаги следва да се 
зададе въпросът кое лице логично е трябвало да понесе рисковете. Например едно 
независимо дружество не би приело да понесе за своя сметка или да подели 
валутни рискове за стоки, които не са негова собственост, а само са му 
предоставени за изработване на продукция по договори за “ишлеме”. 
 

3. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА РАЗГЛЕЖДАНАТА СДЕЛКА 

Финансовият анализ има за цел: 
 да провери условията на прилагане на ценовата политика на групировката; 
 да определи реализираните приходи от продажби и търговска печалба от 
дружеството; 

 да прецени от финансова гледна точка поетите рискове и упражняваните функции. 
 
3.1 Цифрово изражение на ценовата политика на групировката 
 
На този етап е необходимо да се установи доколко коректно се прилага политиката на 
трансферно ценообразуване на групата във вида, в който е представена от дружеството, 
както и доколко тя гарантира балансирани икономически отношения между дружествата, 
участващи в сделката. 
 
Абсолютно необходимо е да се установи дали дружеството стриктно следва 
представената от него ценова политика. 
 
Пример: 
Дадено предприятие твърди, че използва метода на увеличената стойност, 
прилагайки надбавка +10%. В същото време анализът показва, че нормата на 
надбавка е начислена върху бюджетната, а не върху реалната себестойност (за някои 
от ревизираните периоди дружеството не е извършило корекции спрямо реалния 
бюджет). Следователно приложената политика на трансферно ценообразуване не 
отговаря на възприетата от дружеството. 
 

      

Макар и на този етап органът по приходите да е длъжен да се увери дали правилно 
се прилага избраният от дружеството метод, във всеки случай методът на групата 
може да бъде оспорен, ако не води до пазарен резултат.  
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3.2 Анализ на печалбите 
 
Целта на този анализ е да се разгледа разпределението на печалбите между отделните 
дружества, участващи във всяка от разглежданите сделки. Анализът се състои в: 

 определяне на приходите, реализирани от съответната сделка; 
 установяване на брутната печалба; 
 установяване на пределната печалба (брутната печалба, намалена с разходите за 
реклама); 

 установяване на нетната печалба; 
 идентифициране и подбор на съпоставими сделки въз основа на тези критерии 

(приходи и печалби); 
 установяване на равнището на печалба (брутна, пределна, нетна), при което се 
постига недостатъчна, дори отрицателна печалба. 

 

Пример: 
При ревизия на дружество за дистрибуция се оказва, че за разглежданата 
контролирана сделка брутната печалба е съпоставима с печалбата, която се 
наблюдава в съответния отрасъл. Същевременно пределната печалба изглежда 
твърде ниска - тя е дори отрицателна за някои продукти. Тъй като в конкретния 
случай се касае за отрасъл, в който се правят изключително много разходи за 
реклама, ревизорът успява да докаже, че на дружеството се е паднал много по-голям 
дял от разходите за реклама в сравнение със съпоставими дружества. В случая, за 
обосноваване на съответното възнаграждение, се установява, че подобни отношения 
(поне не в такъв обхват) не биха съществували между несвързани предприятия. 
 
3.3 Финансова оценка на рисковете и функциите 
 
Целта на този подход е преди всичко да се направи оценка от финансова гледна точка на 
последиците от ценовата политика на групата по отношение на ревизираното 
предприятие, особено когато последното понася нетипични рискове или специфични 
функции в сравнение с независими предприятия, които не биха поели същите тези 
рискове или функции. Финансовата оценка на въпросните рискове и функции ще позволи, 
ако е необходимо, да се направят необходимите корекции с цел постигане на пазарен 
резултат. 
 
Пример: 

      

Заплащането на допълнителен процент авторско и лицензионно възнаграждение, 
което е по-висок с един пункт в сравнение със съпоставими предприятия, може да се 
приемe, ако анализът на рисковете и функциите показва, че собственикът на 
търговската марка, за разлика от съпоставимите предприятия, не префактурира на 
свързаните дружества понесените от него разходи за национална рекламна кампания 
в размер на около 1% от оборота.  
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1. ПРИНЦИП НА НПО, ПРОВЪЗГЛАСЕН ОТ ОИСР1. ПРИНЦИП НА НПО, ПРОВЪЗГЛАСЕН ОТ ОИСР  
 
Общовъзприетата формулировка на принципа на НПО е посочена в чл.9, ал.1 от Модела 
на СИДДО на ОИСР, който създава базата на двустранните спогодби за избягване на 
двойното данъчно облагане, възприета от страните-членки на ОИСР и все по-голям брой 
държави, които не членуват в организацията. Член 9 предвижда: 

 
“[Когато] между две свързани лица в техните търговски или финансови 
отношения са приети или наложени условия, различни от тези, които биха 
били приети  между независими лица, тогава всяка печалба, която, ако ги 
нямаше тези условия би възникнала, но поради тези условия не е 
възникнала за едно от лицата, може да бъде включена в печалбите на 
това лице и съответно обложена с данъци.” 

 
Съществуват няколко причини, поради които страните-членки на ОИСР и много други 
държави са възприели принципа на НПО. Главната причина е, че принципът на НПО 
осигурява равнопоставеност при данъчното третиране на мултинационалните компании и 
независимите предприятия. Тъй като принципът на НПО поставя за данъчни цели 
свързаните и независимите лица на равна основа, той възпрепятства създаването на 
данъчни предимства или неблагоприятни последици, които иначе биха изкривили 
относителните конкуренти позиции на двете групи данъчни субекти. Като елиминира 
данъчния фактор от процеса на вземане на икономически решения, принципът на НПО 
насърчава международната търговия и инвестиции. 

      

НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
ЧЛ.5 И 6 ОТ НАРЕДБА № Н-9 
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА II 
ЧЛ.9 ОТ МОДЕЛА НА СИДДО НА ОИСР 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Принципът на НПО е международен стандарт за трансферно 
ценообразуване, който се прилага от страните-членки на ОИСР спрямо 
мултинационалните групи за данъчни цели. За целите на преобразуването на 
печалбите, отчитайки условията, които биха възникнали между независими 
лица при сравними сделки и обстоятелства, принципът на НПО третира 
членовете на мултинационалната група като отделни и независими лица, 
отколкото като неразделни части от единна стопанска единица. Прилагането 
на принципа на НПО се основава предимно на сравняването на условията на 
контролираните сделки с условията на сделки между независими лица. 
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В българското данъчно право принципът на НПО като стандарт за ценообразуване между 
свързани лица е постановен в чл. 16, ал. 1 от ЗКПО. Съгласно посочената разпоредба:  
 

„Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си 
взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на 
данъчния финансов резултат, отличаващи се от условията между 
несвързани лица, данъчният финансов резултат се определя и се облага с 
данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.” 

 
Принципът на НПО се прилагат чрез сравняване на условията на контролирана сделка с 
условията на сделки между независими лица. За да бъде такова съпоставяне коректно, 
икономически значимите характеристики на сравняваните сделки и лица трябва да бъдат 
достатъчно съпоставими. „Съпоставимост” е налице, когато различията между 
сравняваните случаи не влияят съществено върху изследвания параметър (цена или 
норма на печалба) или може да бъдат направени достатъчно точни корекции, за да се 
елиминира ефекта от тези различия. В тази връзка извършването на анализ на 
съпоставимостта е от фундаментално значение за определяне на пазарните цени между 
свързани лица. 
  
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПАЗАРНА ЦЕНА 
 
Възприетата концепция за облагане на свързаните лица се реализира чрез прилагане 
методите за определяне на пазарните цени, които са фискален инструмент за измерване 
доколко търговските и финансовите взаимоотношения между лица от една и съща 
мултинационална група следват принципа на НПО. 
 
Съгласно § 1, т. 8 от ДОПК „пазарна цена" е сумата без данъка върху добавената 
стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна 
стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани. 
 
3. АНАЛИЗ НА СЪПОСТАВИМОСТТА  
 
Методите за определяне на пазарни цени се прилагат чрез сравнение на контролирана 
и неконтролирана сделка. Това сравнение ще доведе до достоверен резултат само при 
наличието на съпоставимост в достатъчна степен между сравняваните контролирана и 
неконтролирана сделка, изразяваща се в липсата на различия, които могат съществено да 
повлияят върху критериите като цена, брутна и нетна печалба, на които се основават 
различните методи. По принцип, когато става въпрос за съпоставяне на цени, степента на 
съпоставимост трябва да е много голяма, защото разликите ще окажат по-голямо 
отражение върху цените, отколкото върху нормите на печалба. 
 
В тази връзка, при избора на неконтролирана сделка е задължително да се извърши 
анализ на съпоставимостта между нея и изследваната контролирана сделка. Този анализ 
следва да се основава на факторите, изброени в чл. 6, ал. 1 от Наредбата за реда и 
начините за прилагане на методите за определяне на пазарни цени, а именно: 

      

 



ФИШ 5 
 
B jbfjfgreki   

   

 
ПРИНЦИП  НА  НЕЗАВИСИМИТЕ  ПАЗАРНИ  ОТНОШЕНИЯ (НПО) 

  
 

 
 

 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008

1. характеристика на продукта или услугата, които са предмет на сделката; 
2. функции, които всяко от лицата, участващи в сравняваните сделки, изпълнява, 

като се отчитат използваните активи и поетите рискове, както и условията по 
сравняваните сделки; 

3. икономическите условия; 
4. прилаганите бизнес стратегии. 

 
4. СПЕЦИФИКА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА АНАЛИЗА НА СЪПОСТАВИМОСТТА  
 
4.1 Характеристики на продукта или услугата 
 
Характеристиките, които ще бъдат от значение при доставката на: 

⇒ стоки, ще са например: физическите свойства, качество, трайност, използвани 
материали, технологии и т.н.; 

⇒ услуги, ще са вида, обхвата и характера на услугата, използваните нематериални 
блага и т.н.;  

⇒ нематериални блага (марки, ноу-хау и др.), ще са вида им, продължителността и 
степента на защита, уникалността и др.  

 
Всяка една от тези характеристики ще оказва пряко влияние върху цената на стоката, 
услугата или нематериалното благо. 
 
Пример за характеристики, които ще бъдат от значение при доставка на конкретна стока, 
климатици например ще бъдат – мощност, възможност за използване за отопление и 
охлаждане или само за охлаждане (инвенторни или не), температурни показатели на 
външната среда при които има възможност да работи климатика, гаранционен период и т.н. 
Посочените характеристики са конкретно проявление на посочените по-горе физически 
свойства, качество, трайност, използвани материали, технологии и т.н. 
 
Пример за характеристики, които ще бъдат от значение при доставка на конкретна услуга, 
като туристическа услуга например ще бъдат – обхват на услугата (включен или не 
транспорт, храна, спа процедури, посещения на исторически или природни 
забележителности и  др.), използвани или не нематериални блага като търговска марка на 
туроператора и/или курорта, ноу-хау и др. 
 
4.2 Функционални характеристики 
 
За целите на определянето на пазарни цени ще бъде от значение да се идентифицира 
изпълнението или не на функции, като: дейности в областта на проектирането, 
производството, монтаж, научно-изследователска дейност, търговско посредничество, 
дистрибуция, маркетинг, мениджмънт и др.  
 

      

Установяването на изпълняваните функции се извършва на база оценка на активите, 
които се използват или предстои да бъдат използвани и рисковете, които са поети или 
предстои да бъдат поети. Отчитането на използваните активи следва да се основава на 
определянето на: 
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 техния вид; 
 използването или не на високостойностни нематериални активи; и на техните 
характеристики, като:  

- физическо износване; 
- пазарна стойност; 
- разположение и др.  

 
Поетите рискове, които следва да се отчитат, са например:  

 пазарен риск (колебания в размера на разходите за производство и цените на 
продукта); 

 странови риск; 
 финансов риск;  
 кредитен риск; 
 екологичен риск; 
 продуктов риск;  
 валутен риск и др. 

 
При извършването на анализ на поетите рискове, следва да се преценяват тези, които 
действително са понесени от лицата.  Този анализ може да се основа на установяване на 
следните обстоятелства: 

⇒ доколко фактическите действия на страните по контролирана сделка следват 
приетото разпределение на рисковете; доколко при промяна в действията на 
страните се изменят и съответните договорни условия; 

⇒ разполага ли контролираното лице с финансов ресурс за компенсиране на 
евентуални загуби в резултат на поетия риск; 

⇒ степента, в която всяка от страните по контролираната сделка упражнява 
управленски или оперативен контрол по отношение на стопанската дейност, от 
която произтичат съответните рискове. 

 
Изпълняването на повече функции, съответно поемането на по-големи рискове, е 
предпоставка за реализирането на по-големи печалби. Така например е нормално да е 
налице разлика в печалбата при лица, едното от които предлага и гаранционна поддръжка, 
а другото - не, при наличието на повече поети рискове, като например при собствено 
финансиране на дейността, включително и чрез кредити и при финансиране на дейността 
изцяло или преобладаващо от контрагента и т.н.  

 
4.3 Влияние на икономическите условия 
 
Икономическите условия, които ще окажат въздействие върху съпоставимостта, ще са : 

- географския пазар, на който се реализират продукта или услугата; 
- мащабите на пазара; 
- равнището на пазара (на едро или на дребно); 
- пазарен дял на продукта или услугата; 
- развитие на конкуренцията; 
- наличие на продукти заместители; 

      

- равнище на инфлация и др.  
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Естествено, дори и при реализацията на един и същ продукт на различни пазари, 
отличаващи се по своите условия и мащаби или на различни пазарни равнища (на едро 
или на дребно) ще е налице значителна разлика в цената, съответно в печалбата която се 
реализира.  

 
4.4 Бизнес стратегии 
 
Бизнес стратегиите, които ще е необходимо да се изследват за целите на съпоставимостта 
ще са : 

⇒ при навлизането на нов пазар; 
⇒ разширяване на пазарния дял на вече съществуващ пазар; 
⇒ разработването и налагането на нов продукт; и  
⇒ оттегляне от даден пазар.  

 
При осъществяването на определена бизнес стратегия е напълно допустимо да се стигне 
до отклонение от нормалните пазарни ценови равнища, съответно от нормалните пазарни 
равнища на печалба. При навлизането на нов пазар е разбираемо да се реализират по-
високи първоначални разходи за реклама и т.н., съответно в някои случаи да се извършва 
реализация по цени, по-ниски от тези на пазар, на който даден продукт е вече утвърден.   
 
В зависимост от конкретната контролирана сделка, съответно от избрания метод или 
комбинация от методи за определяне на пазарните цени, някои от посочените фактори ще 
имат по-голямо или по-малко значение от гледна точка на влиянието, което ще имат върху 
цената, съответно върху брутната печалба и т.н.  
 
Така например, характеристиките на продукта или услугата ще бъдат от особено значение 
при прилагането на метода на сравнимите неконтролирани цени, доколкото ще имат пряко 
отношение върху цената на която той ще се реализира. От друга страна, тези 
характеристики ще имат по-малко значение при прилагането на тези методи, които се 
основават на размера на печалбата. Противоположно на посоченото, разликите във 
функциите, изпълнявани от лицата, ще имат обичайно много по-голямо значение при 
прилагане на методите, основаващи се на размера на печалбата, отколкото при 
прилагането на метода на сравнимите неконтролирани цени. Икономическите условия и 
бизнес стратегиите, поне що се отнася до традиционните методи,  ще имат същото или 
почти същото значение при прилагането на всеки един от тях.  

 

      

Така изброените особености са намерили пряко отражение в текстовете на Наредбата за 
реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарни цени и съответно 
следва да се отчитат при анализа на съпоставимостта между контролирана и сравнявана 
неконтролирана сделка. За пример може да се посочи текста на чл. 20 от Наредбата, в 
който характеристиките на продукта и услугата специално са посочени като фактор, 
влияещ върху цената и текста на чл.2 7 и чл. 33 от същата, в които, за целите на анализа 
при методите на пазарните цени и увеличената стойност, този фактор не е посочен 
специално сред тези, имащи значение за определяне на нормата на брутната печалба и 
нормата на надбавката. Аналогично в чл. 20 е отделено внимание само на условията на 
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сделката, без задължително да се акцентира специално на изпълняваните функции и на 
поетите рискове.  
5. КОРЕКЦИИ  
 
Естествено установяването на неконтролирана сделка, съответстваща на контролираната 
в такава степен, че да не са налице различия, влияещи върху изследваните критерии (цена 
или печалба) е изключително трудно. Дори и да съществуват подобни сделки, тяхното 
установяване би било най-често невъзможно. Все пак не е изключено самото свързано 
лице, чиято контролирана сделка изследваме, да е осъществило сделки и с независими 
лица, които да послужат за целите на определянето на пазарните цени. Поради тази 
причина именно от там органите по приходите следва да започнат търсенето на сравнима 
неконтролирана сделка. Дори и в тези случаи обаче неизбежно ще са налице различия, 
които е необходимо да се преценят от гледна точка на влиянието, което те ще имат за 
сравнимостта между двете сделки. В случаите, когато бъдат установени разлики, оказващи 
съществено влияние върху критериите (цена или печалба) изследвани от нас, е 
необходимо да бъдат извършени корекции на резултатите от неконтролираната сделка с 
цел елиминиране на тези различия и приравняване на нейните условия към условията на 
контролираната сделка.  

 
6. ПРИМЕРИ 

 
А) В случай, че дадено дружество е натоварено с разходи за реклама на конкретен пазар, 
същото би следвало да реализира по-висока цена и печалба от дружество, което 
изпълнява функции по реализация на даден продукт, но не е натоварено от компанията 
майка или друго дружество от групата, доставчик на този продукт с подобни разходи. 
 
Б) Подобен ефект би бил налице и ако дадено дружество е натоварено с разходи за 
гаранционно обслужване. Същото би следвало да реализира по-висока цена и печалба от 
дружество, което изпълнява същите функции по реализация на даден продукт, но не е 
натоварено от компанията майка или друго дружество от групата, доставчик на този 
продукт с подобни разходи. 
 
В) При установяване на съпоставими сделки, в едната от които между контрагентите е 
договорено отсрочено плащане за доставения продукт или услуга, при същата е нормално 
доставчикът да реализира по-висока цена и печалба от случаите на доставка на същия 
продукт или услуга, при които не съществува договорка за отсрочено плащане.  
 
Г) Обратно на предходния пример, при договорка за отстъпка при предсрочно плащане, 
доставчикът по такава сделка е нормално да реализира по-ниска цена и печалба отколкото 
би реализирал той или друг доставчик при липсата на подобна клауза.  
  
В случай на подобни различия сделката между независимите дружества няма да може да 
се използва, освен ако не се направят корекции (например в размер на годишните 
рекламни или гаранционни разходи спрямо единица продукт, когато съпоставяме цена, или 
в процент от продажбите, когато съпоставяме норма на печалба). 
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТОДИТЕ1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТОДИТЕ 
 
Методите за определяне на пазарните цени (МОПЦ) са инструмент за оценка на 
цената, начислена в контролирана сделка, спрямо цената, която би следвало да се 
постигне, ако същата сделка бе сключена между независими лица. МОПЦ се 
прилагат чрез сравняване на резултата (цена или норма на печалба), реализиран в 
търговските и финансови взаимоотношения между свързани лица, със същия показател, 
който би бил постигнат между независими лица при съпоставими пазарни условия. 
Следователно прилагането на МОПЦ  има за цел постигане на резултат, който би бил 
постигнат в обичайни търговски или финансови взаимоотношения между независими 
лица при съпоставими условия. МОПЦ са основен способ за анализ на ценовата политика 
на група от свързани лица и за установяване доколко тази политика следва принципите и 
логиката на икономическо поведение на независими лица при съпоставими условия. 
 
Методите за определяне на пазарните цени се прилагат чрез сравняване на 
условията на контролирана сделка с условията на сделки между независими лица. 
За да бъде такова съпоставяне обосновано, икономически значимите характеристики на 
сравняваните сделки и лица трябва да бъдат достатъчно съпоставими.  „Съпоставимост”  
е налице, когато различията между сравняваните обекти не влияят съществено върху 
анализирания показател (цена или норма на печалба) или могат да бъдат направени 
достатъчно точни корекции, за да се елиминира ефекта от тези различия. За тази цел 
извършването на анализ на функциите и анализа на съпоставимостта е от 
фундаментално значение за определяне на пазарните цени между свързани лица. 
 
Не съществува универсален метод, който да е приложим във всички случаи. 
Подходящият ценови метод зависи от характера на стопанските отношения, от 

      

 
НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
§ 1, Т.10 ОТ ДР НА ДОПК  
ЧЛ.3 ОТ НАРЕДБА № Н-9 
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА II И III  

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Методите за определяне на пазарните цени са фискален инструмент за 
анализиране на политиката на трансферно ценообразуване в рамките на група от 
свързани лица. Чрез прилагането на МОПЦ се цели в търговските отношения 
между свързани лица да се постигне резултат, сходен на този, който би бил 
постигнат между независими лица при съпоставими условия. 
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надеждността на данните, от степента на съпоставимост между сравняваните сделки, от 
обхвата и точността на корекциите. 
 
2. ВИДОВЕ МЕТОДИ 

 
Пазарните цени се определят чрез прилагане на следните  методи: 

1. метод на сравнимите неконтролирани цени; 
2. метод на пазарните цени; 
3. метод на увеличената стойност; 
4. метод на разпределената печалба; 
5. метод на транзакционната нетна печалба. 

 
3. ЙЕРАРХИЯ НА МЕТОДИТЕ 
 
Законодателството в областта трансферното ценообразуване изрично въвежда йерархия 
при прилагането на методите. Прилагането на метода на сравнимите неконтролирани 
цени, метода на пазарните цени и метода на увеличената стойност, т. нар. традиционни 
методи, е с приоритет спрямо метода на транзакционната нетна печалба и метода на 
разпределената печалба, наречени в теорията нетрадиционни. Причина за това е, че 
традиционните методи са по-точен и надежден измерител на пазарните цени, тъй като 
при тяхното прилагане, когато това е възможно и надеждно, се изисква и постига по-
голяма съпоставимост между сравняваните сделки и лица. 
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1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА 

 
МСНЦ съпоставя цената за продукти и услуги, предмет на контролирана сделка, с 
цената за продукти или услуги по съпоставими неконтролирани сделки, осъществени 
при съпоставими условия. Този метод се концентрира изключително върху 
цената на търгувания продукт (стока или нематериално благо) или услуга. Ако 
е налице разлика между цените по контролираната и по съпоставимата 
неконтролирана сделка, установена в резултат на надеждното прилагането на 
МСНЦ, би могло цената по контролираната сделка да се замести директно с цената 
по неконтролираната сделка. 
 
2. УСЛОВИЯ НА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КРИТЕРИЯ 
„СЪПОСТАВИМОСТ” 
 
Методът на сравнимите неконтролирани цени се прилага, когато са налице: 

1. съпоставими сделки с продукти или услуги, осъществявани между 
свързаното лице и независими лица (вътрешни съпоставими 
неконтролирани сделки); или 

2. съпоставими сделки с продукти или услуги, осъществявани между 
независими лица (външни съпоставими неконтролирани сделки). 

 
За целите на МСНЦ неконтролирана сделка е съпоставима с контролирана, ако е 
изпълнено едно от следните две условия:  

1. нито едно от различията (ако съществуват такива) между сравняваните 
сделки или между лицата, участващи в тях, не би могло да повлияе 
съществено върху цената на свободния пазар; или  

      

 
НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
§ 1, Т.10 , Б.”А” ОТ ДР НА ДОПК 
ЧЛ.18-20 ОТ НАРЕДБА № Н-9 
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА II, §2.6-2.13 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Методът на сравнимите неконтролирани цени установява пазарните цени от 
гледна точка на сходството между продукт или услуга, търгувани в 
контролирана и в съпоставима неконтролирана сделка. МСНЦ е предпочитан 
пред всички останали методи като най-директен и надежден инструмент за 
прилагане на принципа на независимите паразни отношения (НПО), когато 
предмет на контролираната и съпоставимата неконтролирана сделка е един и 
същ продукт и сравняваните лица изпълняват едни и същи функции. 
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2. могат да се извършат достатъчно точни корекции за елиминиране на 
съществените последствия върху цената от тези различия.  

2. могат да се извършат достатъчно точни корекции за елиминиране на 
съществените последствия върху цената от тези различия.  

  
3. ИЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДА3. ИЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДА 
3.1 Пример за вътрешна съпоставима неконтролирана сделка: 

 
 
         ПРОИЗВОДИТЕЛ   ДИСТРИБУТОР                 ПОТРЕБИТЕЛ 

           България Англия     Англия 
 
 
 
    цена? 
 
 
                                              400 лв. 
 
 

 
 
 
 

В конкретния случай пазарната цена на пералнята, която би следвало да се постигне 
в търговските отношения между производителя П и дистрибутор Д1 е 400 лв., ако 
условията и по двете сделки (контролирана и неконтролирана) са съпоставими, т.е. 
налице е идентичност между продукта, пазара и стопанските характеристиките на 
субектите при сравняваните сделки. 

      

П 
Производител на 

перални 
свързано лице 

Д1 
Дистрибутор 
свързано лице 

 

Краен клиент 1 
трето лице 

 

Д2 
Дистрибутор  

независимо лице 

Краен клиент 2 
трето лице 
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3.2 Пример за външна съпоставима неконтролирана сделка:3.2 Пример за външна съпоставима неконтролирана сделка: 
 

         ПРОИЗВОДИТЕЛ                                  ДИСТРИБУТОР                      ПОТРЕБИТЕЛ 
          България                                              Англия                                     Англия 
 
     цена? 
 
 

 

 

           
           ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИСТРИБУТОР           ПОТРЕБИТЕЛ 
          България                                               Англия                         Англия 
 
     500 лв. 
 
 
 
 

 
В конкретния случай пазарната цена на телевизорите, която би следвало да се 
постигне в търговските отношения между производителя П1 и дистрибутор Д1 е 500 
лв., ако условията и по двете сделки (контролирана и неконтролирана) са 
съпоставими, т.е. налице е идентичност между продукта, пазара и стопанските 
характеристиките на субектите при сравняваните сделки. 
 
4. В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПРИЛАГА 
 
МСНЦ е предпочитан пред всички останали методи като най-директен и надежден 
начин за прилагане на принципа на НПО, когато предмет на контролираната и 
съпоставимата неконтролирана сделка е един и същ продукт или услуга и 
сравняваните лица изпълняват едни и същи функции. За разлика от останалите 
методи, методът на сравнимите неконтролирани цени изследва директно 
пазарната цена, а не нормата на брутна или нетна печалба. Следователно 
използването на метода се нуждае от почти идеална съпоставимост между 
сделките. Именно това изискване за сходство го прави трудно приложим на 
практика. МСНЦ се прилага често в случаите на сделки с нематериални блага, 
особено в областта на предоставяне право на ползване на търговски марки върху 
козметични продукти и луксозни стоки, както и при франчайзинговите 
споразумения. 

      

П2 
Производител на 

телевизори 
независимо лице 

 

Д2 
Дистрибутор на 
крайния продукт 
независимо лице 

 

 
Краен клиент 
трето лице 

 

П1 
Производител на 

телевизори 
свързано лице 

 

Д1 
Дистрибутор на 
крайния продукт 
свързано лице 

 
Краен клиент 
трето лице 
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5.ФАКТОРИ 
 
Спецификата на метода налага на първо място да се отчете характеристиката на 
продукта или услугата като водещ ценообразуващ фактор. За тази цел 
анализът на продуктовата съпоставимост включва следните компоненти:  

 в случаите на доставка на стоки - физическите свойства на продукта, 
качество, трайност, използвани материали и технология, нематериални 
блага, свързани със стоката, и др.; 

 в случаите на предоставяне на услуги - вид, характер и обхват на услугите, 
използвани нематериални блага, свързани с услугата, и др.;  

 в случаите на предоставянето на нематериални блага - вид (патент, 
търговска марка, ноу-хау и др.), продължителност и степен на защита, 
уникалност, очаквани изгоди от използването на благата и др. 

 
За постигане на по-голяма надеждност на резултатите на МСНЦ, при 
анализирането на съпоставимостта между контролирана и неконтролирана сделка, 
трябва да се отчете ефектът върху цената и от комплексните стопански 
функции, а да не се сравнява единствено продуктовото сходство. В тази 
връзка при прилагане на МСНЦ се отчитат и следните ценообразуващи фактори: 

 условия на сделката - количество, съответно отстъпки за количество, 
условия на доставка, разпределяне на рисковете по сделката, (валутен 
риск, кредитен риск, риск от погиване на веща и др.), право на 
актуализация, осъвременяване, модификации на предоставения продукт, 
момента на договаряне, срокове, предоставяне на допълнителни услуги, 
като монтаж, гаранционно обслужване; 

 пазарни условия - географски пазар, на който се реализира продуктът или 
услугата, мащаби на пазара, равнище на пазара (пазар на едро или пазар 
на дребно), пазарен дял на продукта или услугата, развитие на 
конкуренцията по отношение на продукта или услугата, наличие на 
продукти-заместители, фаза на бизнес цикъла на пазара, равнище на 
инфлация; 

 бизнес стратегии - навлизане на нов пазар, разширяване на пазарния дял 
на вече съществуващ пазар, разработване и налагане на нов продукт, 
оттегляне от даден пазар. 

 

      

Всеки от изброените фактори влия в по-голяма или по-малка степен върху цената на 
търгувания на свободния пазар продукт или услуга. Предвид факта, че МСНЦ 
сравнява директно цената на продукт или услуга в съпоставими сделки, безспорно 
при равни други условия характеристиките на този продукт или услуга ще имат най-
съществено влияние върху сравнявания показател (в случая цената). Несъмнено 
телевизор, носещ световно известна марка, например „JVC” или “SONY”, ще има по-
висока цена и ще се възприема по-добре от крайния потребител отколкото 
телевизор с все още непозната за даден пазар марка или марка, която не е световен 
символ за качество. В този случай, дори чисто техническите характеристиките на 
продукта да са сходни, все пак пазарът (потребителят) ще оцени продуктa, защитен 
с търговска марка, по-високо, което ще рефлектира автоматично и върху цената му. 
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МСНЦ имплицитно налага анализиране и на изпълняваните функции. Продукт с 
осигурено гаранционно обслужване би се продавал по-скъпо от идентичен продукт, 
за който не се предлага такова обслужване. В този случай например, МСНЦ би 
следвало да отчете ефекта върху цената и на допълнителната функция 
„гаранционно обслужване”.  
 
Изискването за съпоставимост  е изключително важно за достоверното прилагане на 
метода на сравнимите неконтролирани цени. Разглежданите сделки не трябва да 
имат съществено различие помежду си, тъй като то би могло да окаже влияние 
върху цената по сделката, т.е. правилният подбор на съпоставимите сделки е главно 
условие за прилагането на метода. 
 
Ако не е възможно да се установят напълно съпоставими сделки, допустимо е 
разликите между контролираната и некотнролираната сделка да се коригират с 
оглед получаване на надеждна пазарна цена. Възможни са следните корекции: 

 корекции, отразяващи инкорпорирането в продукта/услугата на търговски 
марки или други нематериални блага; 

 корекции на нуждите от оборотен капитал; 
 корекции в случай на свръхголям брой или недостатъчен брой заети; 
 корекции във връзка с различията в счетоводното отчитане; 
 корекции във връзка с различия, свързани с условията на продажбите или с 
договорните клаузи. 

 
Съществуват формули за корекции по отношение нуждите от оборотен капитал. В 
случая се коригират задълженията на доставчиците, вземанията на клиенти и 
складовите наличности. Ако контролираните сделки са свързани с покупката на 
стоки, могат да се направят корекции по следните формули (ревизирано дружество 
A, съпоставимо дружество Б): 
 
1. корекции на вземания клиенти (ВК):  
[(ВК A / продажби A) x продажби Б] - ВК Б х [лихвен процент /(1+(лихвен процент x 
ВК Б месечно)] 
2. корекции на задължения доставчици (ЗД): 
 [(ЗД A / продажби A) x продажби Б]- ЗД Б х [лихвен процент /(1+(лихвен процент x 
ЗД Б месечно)]  
3. корекции на склад (СК): 
[(СК A / продажби A) x продажби Б] - СK Б x лихвен процент 

 
Корекции спрямо показателите на съпоставимото лице Б: 
Корекция на оборота: Оборот + корекция вземания от клиенти  
Корекция на разходите за закупуване на продаваните стоки: себестойност на 
продажбите + корекция задължения доставчици – корекция склад 
 

      

Целта на корекциите е да елиминират, доколкото това е възможно, съществуващите 
разлики между проверяваното дружество и съпоставимите дружества. Тези корекции 



ФИШ 7 
 
B jbfjfgreki   

   

 
МЕТОД НА СРАВНИМИТЕ НЕКОНТРОЛИРАНИ ЦЕНИ (МСНЦ) 

  
 

 
 

 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008

зависят от конкретните условия по сделката и органът по приходите следва да ги 
адаптира спрямо обстоятелствата. 
 
Посочените по-горе формули за корекции на различията в условията по 
контролираната и неконтролираната сделка са приложими при всички методи за 
определяне на пазарните цени с изключение на метода на разпределената печалба. 
 
 
6. ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА МЕТОДА 
 
В основата на прилагането на всеки метод са залегнали икономически принципи и 
закономерности. Да допуснем следния сценарий: имаме пазар с голям брой 
производители на телевизори със сходни характеристики, всички производители 
имат сходна структура и размер на разходите, никой пазарен субект няма монополно 
положение и не може да влияе върху цените на пазара. При тези условия цените на 
телевизорите, предлагани от всеки производител, би следвало да са изравнени. 
Това е така поради следните причини: 1) никой купувач няма да е готов да плати по-
висока цена за телевизор на производител Х, ако може да купи същия телевизор от 
производител У на по-ниска цена и 2) никой производител няма да е готов да получи 
по-ниска цена от купувач Х, ако може да получи по-висока цена от купувач У.  От 
икономическа гледна точка МСНЦ анализира цената както от гледна точка на 
продавача, така и от гледна точка на купувача, т.е. отчита едновременно както 
търсенето, така и предлагането на даден продукт или услуга. 
 
В практиката, обаче, често се оказва трудно установяване на сделка между 
независими лица, която да е идентична на контролирана транзакция. Например, 
нищожна разлика в трансферираната стока в контролираната и неконтролираната 
сделка (например, два модификации на мобилни телефони от една и съща марка 
„Х”, единият от които притежава повече цветове на дисплея и има по-голяма памет) 
би могла съществено да повлияе върху цената, дори характерът и условията, при 
които се осъществява стопанската дейност да са достатъчно сходни. 

 
7. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА МЕТОДА 

 
7.1 Предимства. Когато е възможно да се установи съпоставима сделка, МСНЦ е 
най-точният и надежден измерител на пазарните отношения между контролираните 
лица. 
 
7.2 Недостатъци. Методът е особено чувствителен към характеристиките на 
търгувания продукт или услуга. Незначителни различия между сравняваните обекти 
биха могли да затруднят изключително неговото прилагане. 
 

      

7.3 Критичен фактор при прилагане на метода. Установяване на продукти с 
идентични свойства и характеристики, дори характерът на стопанската дейност да е 
достатъчно сходен, че да се генерира една и съща норма на печалба. При МСНЦ 



ФИШ 7 
 
B jbfjfgreki   

   

 
МЕТОД НА СРАВНИМИТЕ НЕКОНТРОЛИРАНИ ЦЕНИ (МСНЦ) 

  
 

 
 

 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008

следва да се отчете влиянието върху цената на защитата на продуктите или 
услугите с търговски марки или наименования. 
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8. ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА МСНЦ 
 
МСНЦ е особено надежден метод, когато свързано лице извършва продажби на 
продукт, който се търгува между две независими лица. Например, независимо лице 
доставя монитори за компютри, които не са защитени с търговска марка, имат едни и 
същи технически показатели и се търгуват в количества като тези, които се търгуват 
между две свързани лица. Приемаме, че контролираната и неконтролираната сделка 
се осъществяват по едно и също време, в една и съща фаза от 
производствения/маркетинговия цикъл на продукта и при идентични условия. В този 
случай МСНЦ би могъл да се приложи директно. Ако, от друга страна, единствената 
налична неконтролирана сделка включва монитори, които дават по-чести дефекти, 
би следвало да се проучи, дали разликата в качеството има съществен ефект върху 
цената. Ако няма възможност да се извършат достатъчно точни корекции, 
надеждността на МСНЦ ще бъде по-малка и може да се окаже необходимо да се 
използва някой от другите методи вместо МСНЦ. 
 
Един показателен пример за това кога са необходими корекции е случай, при който 
обстоятелствата при контролираната и неконтролираната сделки са идентични с 
изключение на факта, че цената по контролираната сделка е D.D.P. (доставено, 
мито платено), а по неконтролираната е при условие F.O.B. (свободно на борд). 
Различията в условията по транспортирането и застраховането по правило имат 
ясен и достатъчно точно определим количествен ефект върху цената. Поради тази 
причина за определянето на продажната цена по неконтролираната сделка, са 
нужни корекции, които да отразяват различията в доставните условия. 
 

      

Друг пример е случаят, при който търговец продава 5 000 тона от дадена стока за 
100 лв./тон на свързано лице и в същото време продава 500 тона от същата стока на 
цена 120 лв./тон на независимо предприятие. В този случай трябва да се анализира, 
дали разликата в количествата ще се отрази по-някакъв начин върху цената и дали 
ще е необходима корекция. Следователно трябва да се изследва съответния пазар 
и дали на този пазар обичайно се използват отстъпки за количество и дали 
търговецът прилага политика на отстъпки за количество спрямо своите клиенти и 
какви са параметрите на тази търговска политика.  
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ЬЬЬЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА 
 
Методът на пазарните цени определя цената по контролираната сделка като съпоставя 
нормата на брутна печалба, реализирана в резултат на препродажбата на продукти по 
контролирана и по съпоставима неконтролирана сделка. При този метод цената по 
контролираната сделка се базира на цената, по която продукт, закупен от свързано лице, 
е препродаден на независимо предприятие. Тази цена (цената на препродажбата) след 
това се намалява със съответната брутна печалба (препродажбената надценка), 
представляваща сума, с която дистрибуторът (посредникът) ще покрие разходите си за 
продажба и другите оперативни разходи и на базата на изпълняваните функции 
(отчитайки използваните активи и поети рискове) ще реализира „достатъчна” печалба. 
Остатъкът от сумата, след приспадане на брутната печалба на дистрибутора 
(посредника), може да се счита за пазарна цена по първоначалната контролирана сделка. 
В случаите, когато търговецът, извършващ препродажбата, действа като посредник, 
нормата на брутна печалба /надценката/ може да се съпостави с комисионната такса, 
която обичайно се калкулира като процент от продажната цена на търгувания продукт.  

 
2. УСЛОВИЯ НА ПРИЛАГАНЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КРИТЕРИЯ „СЪПОСТАВИМОСТ” 
 
Методът на пазарните цени се прилага, когато се установи съпоставима норма на 
брутна печалба, реализирана: 

1. от същото свързано лице при съпоставими сделки с независими лица за 
препродажба на продукти, закупени от независими лица (вътрешна 
неконтролирана сделка); или 

2. от независими лица при съпоставими сделки за препродажба на продукти 
(външна неконтролирана сделка). 

 
За целите на МПЦ неконтролирана сделка е съпоставима с контролирана, ако е 
изпълнено едно от следните две условия: 

      

 
НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
§ 1, Т.10, Б. „Б” ОТ ДР НА ДОПК  
ЧЛ.21-27 ОТ НАРЕДБА № Н-9 
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА II, ПАРАГРАФ 2.14-2.31 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Методът на пазарните цени определя цената по контролирана сделка чрез 
сравнение на нормите на брутна печалба, получени в резултат на 
контролирана и съпоставима неконтролирана сделка. 
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1. нито едно от различията (ако съществуват такива) между сравняваните сделки 
или между лицата, участващи в тях, не би могло да повлияе съществено върху 
нормата на брутна печалба; или  

1. нито едно от различията (ако съществуват такива) между сравняваните сделки 
или между лицата, участващи в тях, не би могло да повлияе съществено върху 
нормата на брутна печалба; или  

2. могат да се извършат достатъчно точни корекции за елиминиране на 
съществените последствия от тези различия върху нормата на брутна печалба. 

2. могат да се извършат достатъчно точни корекции за елиминиране на 
съществените последствия от тези различия върху нормата на брутна печалба. 

  
3. ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДА3. ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДА 
 
3.1 Вътрешна съпоставима неконтролирана сделка 
 

 
     ПРОИЗВОДИТЕЛ        ДИСТРИБУТОР                                    ПОТРЕБИТЕЛ 

 
     цена?     200 лв. 
              пр 
    принтери    принтери П1  
  
  
  
 Съпоставима норма  
   на брутна печалба 
                                                              [(220-170) х100]/220= 22.7%      220лв.(принтери,
                                                                
закупени от П2) 
 цена = 170 лв.   
 
 
 
 
 
В конкретния случай цената по препродажба от 200 лв. е пазарната цена
постигната в резултат на сделка с независимо лице (краен клиент). 
препродажбената цена в размер на 200 лв. ще бъде използвана за отпр
изчисляването на цента по контролираната сделка. Следващият етап в м
определяне на съпоставима норма на брутна печалба. Тази норма получа
на  сделките на дистрибутор Д за покупка на принтери от независимия про
последваща им продажба на трето лице. В конкретния случай норм
печалбата за дистрибутора Д, отговаряща на понесените разходи и рис
Така получената норма на брутна печалба приемаме за съпоставима, тъй 
че сме установили достатъчна степен на съпоставимост между сравня
Установената съпоставимата норма на брутна печалба прилагаме к
принтерите, закупени от Д от свързаното лице П1 и препродадени на трети
Получава се пазарна трансферна цена между П1 и Д в размер на 200 – (
154,6 лв. 

  

П1 
Производител на 

принтери 
свързано лице 

 

 

Д 
Дистрибутор на 

принтери 
 

 
Краен клиент 
трето лице 

 

П2 
Производител на 

принтери 
независимо лице 

 

 

Краен
трет
 
 клиент 
о лице 
 

ОБРАЗУВАНЕ, 2008НЕ, 2008

, тъй като тя е 
Следователно, 
авна точка при 
етодологията е 
ваме на базата 
изводител П2 и 
ата на брутна 
кове, е 22.7%. 
като приемаме, 
ваните сделки. 
ъм цената на 
 лица (200 лв.). 
200х22.7%) или 
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3.2 Външна съпоставима неконтролирана сделка3.2 Външна съпоставима неконтролирана сделка 
         
ПРОИЗВОДИТЕЛ            ДИСТРИБУТОР             ПОТРЕБИТЕЛ 
 

   Цена?     230 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
   200 ЛВ.    235 ЛВ. 
 
 
 
 
 
 
 
Разсъжденията са аналогични на горния пример. В случая имаме съпоставима норма на 
брутна надбавка в размер на [(235-200)x100]/235=15%, реализирана от Д2 в резултат на 
сделките му с П2 и крайния клиент. Тази норма прилагаме към цената на принтери, 
продавани от Д1 на крайни клиенти и закупени от свързаното лице П1. Получаваме 
пазарна цена на сделката между Д1 и П1 в размер на 230 – (230х15%)=195,5 лв. 
 
4. СЛУЧАИ НА ПРИЛАГАНЕ 
 
МПЦ се прилага в случаите на покупка и последваща продажба на продукти, при които 
лицето, осъществяващо препродажбата, не добавя значителна стойност към 
стойността на продуктите в резултат на изменение на физическите им 
характеристики или в резултат на използването на нематериални блага. МПЦ е най-
подходящ в случаите на дистрибуция на продукти. 
 
5. ФАКТОРИ 
 
МПЦ изследва цената по контролирана и съпоставима неконтролирана сделка от гледна 
точка на показателя норма на брутна печалба. При извършването на сравнение за целите 
на МПЦ обикновено са необходими по-малко на брой корекции за отчитане на 
продуктовите различия в сравнение с метода на сравнимите неконтролирани цени, 
защото продуктовите различия имат по-малко влияние върху нормата на брутна печалба, 
отколкото върху цената. Макар че при МПЦ се изискват по-малки продуктови прилики, по-
голямо сходство между продуктите би довело до по-добър резултат. Наличието на 
значителна разлика в естеството на продаваните продукти със сигурност би се отразило 
на упражняваните функции (луксозни коли се продават по един начин и изискват 
определени съпътстващи продажбите дейности, напр. гаранционно обслужване или 

      

П1 
Производител на 

принтери 
свързано лице 

 

 

П2 
Производител на 

принтери 
независимо лице 

 

 

Д1 
Дистрибутор на 
крайния продукт 
свързано лице 

 

 

Д2 
Дистрибутор на 
крайния продукт 
независимо лице 

 

 

 
Краен клиент 
трето лице 

 

 

 
Краен клиент 
трето лице 
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продажби чрез финансов лизинг, докато при спортните стоки например не са налице 
такива съпътстващи продажбите функции). 
 
При този метод най-голяма важност се придава на функционалните характеристики 
(предвид поетите рискове и използвани активи) на сравняваните обекти, поради факта, 
че нормата на брутна печалба се свързва преимуществено с функционалните фактори и 
само вторично зависи от характеристиките на трансферирания продукт или услуга: 

 функции: 
- в зависимост от характеристиките на дистрибутора -  търговец на 

едро, търговец на дребно, посредник; 
- съпътстващи функции – монтажна и ремонтна дейност, продажбени, 

маркетингови и рекламни дейности, програми за насърчаване на 
продажбите, съвместни рекламни кампании, транспорт и складова 
дейност, кредитна, застрахователна дейност, гаранционно 
обслужване и други съпътстващи препродажбата дейности. 

 
 използвани активи - вид и структура на активите (напр. материални запаси и 
обращаемост, транспортни средства, нематериални активи), количество и 
стойност на активите, собственост върху активите; 

 действително поети рискове, като пазарен риск, странови риск, финансов риск, 
кредитен риск, екологичен риск, продуктов риск, валутен риск и др. 

 
МПЦ отчита основно изпълняваните функции за разлика от МСНЦ, който е фокусиран 
върху продуктовите характеристики. МЦП се прилага надеждно, когато дистрибуторът 
не използва уникални или скъпоструващи активи (напр. нематериални блага на висока 
стойност), които допълнително да увеличат стойността на продукта, обект на продажба. 
Точно обратното, методът се използва по-трудно, когато, преди препродажбата, стоките 
са допълнително обработени или включени в по-сложни продукти, така че тяхната 
идентичност се заличава или трансформира (напр. когато готов или полуготов продукт 
се сглобява от различни компоненти). По същия начин, МПЦ се прилага по-трудно, 
когато дистрибуторът има голям принос за създаването или поддръжката на 
нематериален актив, свързан с продажбите на стоката (напр. търговски марки или 
търговски наименования). Ако дистрибуторът в контролирана сделка не извършва 
дейност по допълнителна обработка на стоката, а само трансферира стоките към трето 
лице, брутната му печалба може да бъде сравнително по-малка. Печалбата може да 
бъде по-висока, когато търговецът има значителен опит в областта на маркетинга на 
такива продукти, експлоатира ценни маркетингови нематериални блага и действително 
понася специфични рискове или разходи за създаването или поддръжката на 
нематериален актив, свързан с продукта (напр. разходи за насърчаване на продажбите). 
 
Наред с оценка на изпълняваните функции при МПЦ е подходящо да се вземат предвид 
и други фактори, които биха оказали влияние върху нормата на печалба: 

 условия на сделката: количество, съответно отстъпки за количество, условия на 
доставка, изключително или не право на дистрибуция, срокове; 

      

 пазарни условия: географски пазар, на който се реализира продукта или услугата 
или на който сравняваните лица изпълняват основната си функция, мащаби на 
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пазара, равнище на пазара (пазар на едро или пазар на дребно), пазарен дял на 
продукта или услугата, специфични разходи, свързани с факторите на 
дистрибуция, развитие на конкуренцията по отношение на продукта или услугата, 
наличие на стоки-заместители, фаза на бизнес цикъла на пазара, равнище на 
инфлация; 

 бизнес стратегии. 
 

Брутната печалба на дистрибутора се променя в зависимост от това на кой пазар 
оперира и дали той притежава изключително право да разпространява стоките. 
Допълнителната стойност, която трябва да се причисли към такова изключително право, 
ще зависи до известна степен от географския обхват и наличието на относително 
конкурентноспособни стоки-субститути. В пазарни условия подобен род споразумение 
между независими търговци може да се окаже значимo, както за доставчика, така и за 
дистрибутора. Например, това може да стимулира дистрибутора да положи по-големи 
усилия за реализация на стоките на доставчика. От друга страна подобна уговорка 
осигурява на дистрибутора известено монополно положение, като последният може да 
реализира по-значими по обем обороти без да полага по-големи усилия. Следователно 
ефектът от този фактор върху съответната печалба трябва да бъде внимателно 
изследван при всеки отделен случай. 
 
Пазарната стратегия на ревизираното лице може да е причина за сериозни 
функционални разлики в сравнение със съпоставими независими дружества. 
Възприетата стратегията понякога обосновава понесените първоначални загуби, 
свързани с пускането на нови дейности или нови продукти. Освен това трябва да се 
установи дали допълнителните разходи, свързани с проникването на даден пазар 
(увеличение на бюджета за реклама, намаление на продажните цени) следва да бъдат 
понесени от ревизираното дружество. Логично е дружеството, което понася тежестта на 
тези усилия, да е дружеството, което е взело решение за осъществяване на 
допълнителните разходи и което ще получи бъдещите изгоди от това. Следователно 
анализът трябва да бъде направен в рамките на период от две или три години, за да се 
установи, дали съответното дружество получава (или не получава) изгодите, 
съответстващи на положените усилия. От друга страна, следа да се подхожда много 
внимателно към промяната в политиката на трансферно ценообразуване към момента, в 
който стратегията за проникване на пазара започва да дава резултат. За да намали 
рентабилността на българското дружество, групата от свързани лица би могла например 
да реши да промени прилаганата до този момент политика на трансферно 
ценообразуване. Една такава промяна би могла да се изразява например в 
преминаването към статут на комисионер, в момент когато дружеството става все по-
рентабилно като дистрибутор. 
 

      

В някои случаи надеждността на метода може да бъде ограничена, ако са налице 
съществени различия в начина, по който свързаното и независимото лице 
извършват своята дейност. Такива различия могат да включват фактори, които влияят 
върху равнището на разходите (напр. ефект от управленската ефективност върху 
нивото и обхвата на складовите наличности) и имат значение за рентабилността на 
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предприятието, но не е задължително да оказват въздействие върху цената на 
продуктите: 

 структура на разходите (отчита се влиянието на фактори като морално и 
физическо изхабяване на машините и съоръженията и др.); 

 стопански опит, който зависи от фазата на жизнения цикъл на предприятието 
(стартиращо предприятие или предприятие, утвърдено на пазара); 

 управленска ефективност (отчита се влиянието на нивото и обхвата на 
материалните запаси, административните разходи и др.). 

 
Прилагането на метода на пазарните цени изисква да се установи дали отделни разходи 
са включени в себестойността на продажбите, т.е. в брутната печалба, или в 
оперативните разходи. Следователно използваните счетоводни практики следва да 
бъдат идентични, за да може да се направят достоверни сравнения между 
дейностите на свързаните и независимите лица. Методът на пазарните цени следа да 
се приложи за всяка сделка поотделно. Независимо от това, дружествата, както и 
органите по приходите, на първо време могат да пристъпят към общ анализ на 
реализираните печалби, след което по-прецизно да анализират индивидуално всяка 
сделка. 
 
6. ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА МЕТОДА 
 
В пазарната икономика размерът на компенсацията за извършване на сходни функции 
има тенденция на уеднаквяване при различните видове дейности. Противоположно на 
това цените на различните продукти ще покажат тенденция на изравняване само до 
степента, в която един продукт може да бъде субститут/заместител на друг. Поради 
факта, че брутната печалба представлява брутна компенсация, след приспадане на 
разходите по продажбата (като се отчитат използваните активи и поетия риск), 
продуктовите различия не са от съществено значение. Например, една компания-
дистрибутор може да изпълнява същите функции (отчитайки използваните активи и 
поетия риск) при продажбата на тостери, каквито тя би имала и при продажбата на 
миксери и оттам при условията на пазарна икономика би трябвало да е налице еднаква 
компенсация за извършването на двата вида дейности. Потребителите, обаче, не считат 
тостерите и миксерите за стоки-субститути или стоки с близко предназначение и 
следователно няма причина да се очаква, че те ще имат една и съща цена. Макар че при 
МПЦ се изискват по-малки продуктови прилики, по-голямо сходство между продуктите би 
довело до по-добър резултат. От микроикономическа гледна точка МПЦ анализира 
сделката от гледна точка на производителя. Производителят произвежда тостери, които 
иска да пласира до крайния клиент. Въпросът, който стои пред него е колко е готов да 
плати на друго лице (дистрибутор), за да достигне стоката му до крайния купувач. По този 
начин МПЦ цели да определи каква част от цената за краен клиент е готов да отстъпи 
производителят на своя дистрибутор за оказваните от него услуги.  

 
7. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА МЕТОДА 
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7.1 Предимства. МПЦ е по-малко чувствителен към продуктовите различия в сравнение с 
МСПЦ, защото несъществените продуктови различия имат по-малко влияние върху 
нормата на печалба, отколкото върху цената. 
 
7.2 Недостатъци. МПЦ не е достатъчно надежден,  когато дистрибутора използва 
относително уникални активи (като нематериални блага на висока стойност), които 
допълнително увеличават стойността на продавания продукт. Методът е чувствителен 
към функционални различия и към твърде големи различия между сравняваните 
продукти. 
 
7.3 Критични фактори при прилагане на метода: 

 Определяне на „адекватен” процент на брутна печалба за дистрибутора; 
 Точно определяне на изпълняваните функции. Установяване на обстоятелството 
дали дистрибуторът извършва проста препродажба или изпълнява допълнителни 
функции (маркетинг, реклама, складиране, управление на запасите); 

 Съществени различия в начина, по който сравняваните лица извършват своята 
дейност. Такива различия могат да включват фактори, които влияят върху 
равнището на разходите (например ефект от управленската ефективност върху 
нивото и обхвата на складовите наличности, стартиращо или утвърдено 
предприятие), които имат значение за рентабилността на предприятието, но не е 
задължително да оказват въздействие върху цената на стоките или услугите на 
свободния пазар. 

 
8. ПРИМЕР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ 
 
Дистрибутори А и Б продават един и същ продукт на един и същ пазар с една и съща 
фабрична марка. Гаранционно обслужване се предлага за всички видове продукти, 
дистрибутирани от А и Б, така че крайната цената е една и съща. Дистрибутор Б 
изпълнява гаранционна функция, но всъщност е компенсиран от доставчика чрез по-
ниска цена. Дистрибутор А не извършва самостоятелно гаранционно обслужване, което 
обаче се извършва от доставчика (продуктите се изпращат до фабриката на доставчика). 
Доставчикът на дистрибутор А начислява по-висока цена в сравнение с тази, 
начислявана от доставчика на дистрибутор Б. Ако дистрибутор А отчита разходите за 
извършване на гаранционно обслужване като себестойност на продажбите, то тогава 
коригирането на брутната печалба за отразяване на различията е автоматично. Ако 
разходите за гаранционно обслужване са отразени като оперативни разходи, е налице 
изкривяване на печалбата на дистрибутор А, която трябва да се коригира. В този случай, 
ако дистрибутор А извършва самостоятелно гаранционното обслужване, неговия 
доставчик би намалил трансферната цена и затова брутната печалба на дистрибутор А 
би била по-голяма. 
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1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА 
 
Методът на увеличената стойност съпоставя нормата на надбавка, реализирана при 
продажбата на произведени продукти или при предоставянето на услуги по контролирана 
и по съпоставима неконтролирана сделка. Методът на увеличената стойност има за 
основа понесените от доставчика разходи за производство или за предоставяне на 
услуги, предмет на контролирана сделка. Към тези разходи се прибавя съответна 
надбавка за калкулиране на адекватна/достатъчна печалба с оглед на изпълняваните от 
доставчика функции, поети рискове и пазарните условия. Резултатната величина след 
прибавянето на надбавката към първоначалните разходи се разглежда като пазарна цена 
на контролираната сделка.  
 
2.УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КРИТЕРИЯ 
„СЪПОСТАВИМОСТ” 
  
Методът на увеличената стойност се прилага, когато се установи съпоставима норма на 
надбавка, реализирана: 

1. от същото свързано лице  при съпоставими сделки с независими лица 
(вътрешна неконтролирана сделка); или 

2. от независими лица при съпоставими сделки (външна неконтролирана сделка). 
 

За целите на МУС неконтролирана сделка е съпоставима с контролирана сделка, ако е 
изпълнено едно от следните две условия: 

1. нито едно от различията (ако съществуват такива) между сравняваните сделки 
или между лицата, участващи в тях, не би могло да повлияе съществено върху 
нормата на надбавка; или  

2. могат да се извършат достатъчно точни корекции за елиминиране на 
съществените последствия от тези различия върху нормата на надбавка.  

      

 
НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
§ 1, Т.10, Б.”В” ОТ ДР НА ДОПК 
ЧЛ.28-34 ОТ НАРЕДБА № Н-9 
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА II, ПАРАГРАФ 2.32-2.48 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Методът на увеличената стойност установява цената по контролирана 
сделка чрез сравнение на нормите на надбавка, получени в резултат на 
контролирана и съпоставима неконтролирана сделка. Този метод е 
подходящ при продажбата на полуготови стоки между свързани лица, в 
случаите на производство на ишлеме или производство на продукти с ниска 
сложност, или когато предметът на сделката е предоставянето на услуги. 
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3.ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДА3.ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДА 
 
3.1 Вътрешна съпоставима неконтролирана сделка 
 
 
 ПРОИЗВОДИТЕЛ                 ДИСТРИБУТОР            ПОТРЕБИТЕЛ 
 България    Франция     Франция 
 
       Цена?      
   велосипеди 
 
 
         
    

360 лв. 
       велоаргометри 
 
 
 
 
 
Нека разходите за производството на велосипед на П1 са 120 лв., а на велоаргометри - 
300 лв. Изчисляваме съпоставима норма на надбавка от сделката по продажба на 
велоаргометри межди П1 и Д2. Получаваме следния резултат [(360-300)х100%]/300=20%. 
Прилагаме така получената съпоставима норма на надбавка към разходите на П1 за 
производство на велосипеди и получаваме 120+120х20%=144 лв., т.е. 144 лв. е 
пазарната цена на велосипедите при сделката между П1 и Д1. 
 
3.1 Външна съпоставима неконтролирана сделка 
 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ               ДИСТРИБУТОР           ПОТРЕБИТЕЛ 
 България Франция    Франция 
 
       цена? 
 
 
 
 
 
      1000 ЛВ. 
  
 
 
 
Анализът е аналогичен на предходния пример. Разходите на П1 за производство на 
спортни велосипеди са 800 лв., а на П2 - 750 лв. В резултат на сделката с Д2, П2 

      

П1 
Производител на 

велосипеди 

 

Д1 
Дистрибутор 
свързано лице 

Краен клиент 
Трето лице 

 

Д2 
Дистрибутор  

независимо лице 

Краен клиент 
Трето лице 

 

П1 
Производител на 

велосипеди 
свързано лице 

П2 
Производител на 

велосипеди 
независимо лице 

Д1 
Дистрибутор на 
крайния продукт 
свързано лице 

Д2 
Дистрибутор на 
крайния продукт 
независимо лице 

 
Краен клиент 
трето лице 

 
Краен клиент 
трето лице 
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реализира норма на надбавка в размер на (1000-750)/750=33%. Тази съпоставима норма 
на надбавка прилагаме към разходите на П1 за производство на спортни велосипеди, 
които са предмет на сделката между П1 и Д1. Така получаваме пазарна цена на 
велосипедите, пласирани от П1, в размер на 1064лв. или 800+(800х33%). 
 
4. СЛУЧАИ НА ПРИЛАГАНЕ 
 
МУС се използва в случаите на производство и последваща продажба на продукти и в 
случаите на предоставяне на услуги, когато производителят или доставчикът на услугите 
не добавя значителна стойност към стойността на продуктите или услугите в резултат на 
използването на нематериални блага или не използва високостойностни активи. Този 
метод е подходящ при продажбата на полуготови стоки между свързани лица, в случаите 
на производство на ишлеме или производство на продукти с ниска сложност, или когато 
предметът на сделката е предоставянето на услуги. 

 
5. ФАКТОРИ 
 
Основен фактор, който следа да бъде отчетен за целите на МУС са функциите на 
сравняваните лица, отчитайки използваните активи и поети рискове. При 
прилагането на МУС са необходими по-малко корекции за отразяване на 
продуктовите различия в сравнение с метода на сравнимите неконтролирани цени и се 
придава по-голяма тежест на други фактори, които оказват влияние върху нормата на 
надбавка. За целите на МУС следва да бъдат взети предвид следните фактори: 

 функции 
― основни – производство, маркетинг и реклама, управление, застраховане, 

финанси, транспорт, др.; 
― съпътстващи - научна и развойна дейност, възможности за изпитване на 

ново производство, инженерно-конструкторска дейност, дейности по 
контрол на снабдяването, монтажна и ремонтна дейност, продажбени, 
маркетингови и рекламни дейности, програми за насърчаване на 
продажбите, съвместни рекламни кампании, транспорт и складова 
дейност, кредитна, застрахователна дейност, гаранционно обслужване и 
други съпътстващи продажбата дейности; 

 използвани активи - вид и структура на активите (машини, съоръжения, 
нематериални активи), количество и стойност на активите, собственост върху 
активите и др; 

 действително поети рискове, като пазарен риск, странови риск, финансов риск, 
кредитен риск, екологичен риск, продуктов риск, валутен риск и други. 

 условия на сделката - количество, съответно отстъпки за количество, условия на 
доставка, срокове, право на актуализация, осъвременяване, модификации на 
предоставения продукт и т.н.; 

      

 пазарни условия - географски пазар, на който се реализира продукта или услугата 
или на който сравняваните лица изпълняват основната си функция, мащаби на 
пазара, равнище на пазара (пазар на едро или пазар на дребно), пазарен дял на 
продукта или услугата, специфични разходи, свързани с факторите на 
производство и с предоставянето на услуги, развитие на конкуренцията по 
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отношение на продукта или услугата, наличие на продукти или услуги – 
заместители, фаза на бизнес цикъла на пазара, равнище на инфлация; 

 бизнес стратегии - навлизане на нов пазар, разширяване на пазарния дял на вече 
съществуващ пазар, разработване и налагане на нов продукт, оттегляне от даден 
пазар; 

 нематериални блага, свързани с продажбата на продукта (търговски марки, 
продуктови наименования и др.) 
 

Аналогично на МПЦ и при метода на увеличената стойност в някои случаи е подходящо 
да се вземат предвид и следните фактори: 

 структура на разходите (отчита се влиянието на фактори като морално и 
физическо изхабяване на машините и съоръженията и др.); 

 стопански опит, който зависи от фазата на жизнения цикъл на предприятието 
(стартиращо предприятие или предприятие, утвърдено на пазара); 

 управленска ефективност (отчита се влиянието на нивото и обхвата на 
материалните запаси, административните разходи и др.). 
 

При метода на увеличената стойност трябва да се има предвид, че се начислява 
съпоставима норма на надбавка към съпоставима разходна база. Например, ако 
свързаното лице използва лизинговано оборудване, а независимото използва собствено 
оборудване, разходната база няма да е съпоставима, освен ако не се извършат корекции. 
От съществено значение е да се анализират различията в равнището и вида на 
разходите (оперативни разходи и неоперативни разходи, включващи например разходи 
по финансиране), свързани с изпълняваните функции и поетите рискове от страните по 
сделките, които се сравняват. Отчитането на тези различия може да доведе до следните 
възможности: 

⇒ Ако разходите отразяват функционални различия (отчитайки използваните 
активи и поетите рискове), които не са взети предвид при прилагането на 
метода, е необходима корекция на нормата на надбавка; 

⇒ Ако разходите отразяват извършването на допълнителни функции, които се 
различават от дейностите, тествани от метода, е необходима допълнителна 
компенсация за тези функции. Такива функции може да включват 
предоставянето на услуги, за които се определя адекватно възнаграждение; 

⇒ Ако различията в разходите на сравняваните предприятия отразяват просто 
ефективност или не добра ефективност на предприятията, какъвто е случаят с 
надзорните, общите и административните разходи, то коригирането на 
надбавката може да не е удачно. 

 

      

Най-общо разходите се обособяват в три широки категории. Първо, преки разходи 
за производство на продукт или предоставяне на услуга, такива са например разходите 
за суровини и материали или разходите за персонал. Второ, косвени разходи, които 
въпреки че са тясно свързани с производствения процес, могат да се извършват 
едновременно за няколко продукта или услуги (например, разходите за ремонтна 
дейност, която обслужва оборудването за производство на различни продукти). И най-
накрая, оперативни разходи на предприятието като цяло, като надзорни, общи и 
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административни разходи. Препоръчително е в себестойността да се включват първите 
две категории разходи, т.е. преките и непреките. 
 
По принцип към отделните видове продукция би трябва да бъдат причислени 
историческите разходи, въпреки че методът на увеличената стойност може да надцени 
историческите разходи. Някои разходи, като разходи за материали, труд и транспорт ще 
варират във времето и може би е правилно да бъдат осреднени за даден период. 
Осредняването е подходящо и при продуктови групи или линии. Освен това 
осредняването на разходите може да се използва по отношение на дълготрайните 
активи, когато производството или обработката на различни продукти се извършва 
едновременно и обемът на производство или обработка варира. Някои специфични 
видове разходи, като разходи за подмяна (replacement costs) и пределните разходи, също 
би трябвало да се анализират, когато е възможно да се измерят и когато това води до по-
точно измерване на съответната норма на надбавка. В някои случаи разходната база 
може да включва само променливите или пределните разходи, когато предмета на 
сделката е пласиране на пределна продукция. Подобен подход може да бъде оправдана, 
ако стоките не могат да бъдат продадени на по-висока цена на съответния чуждестранен 
пазар. Факторите, които могат да бъдат взети под внимание в тези случаи са информация 
относно други продажби на лицето на същите или подобни стоки на този пазар, 
относителен дял на пределната продукция (в количествено и стойностно изражение) в 
общия обем на производство, данни от маркетингови анализи, които посочват, че на този 
пазар стоките не могат да бъдат продадени на по-висока цена. 
 
Не е възможно да се изработи общовалидно за всички случаи правило, но различните 
методи за определянето на разходите би трябвало да бъдат съпоставими що се отнася 
до контролираната и неконтролираната сделка, както и да се следва последователност в 
анализа. 
 
Важен аспект на съпоставимостта е съответствието в счетоводната практика. 
Когато счетоводните практики при контролираната и неконтролираната сделка се 
различават, трябва да се извършат съответни корекции на данните, за да се гарантира, 
че един и същ вид разходи се използва във всеки отделен случай. Нормата на надбавка 
трябва да се измерва последователно при контролираното и неконтролираното 
предприятие. Възможно е между предприятията да съществуват различия при 
третирането на разходите, които се отразяват върху нормата на надбавка и 
следователно те трябва да бъдат отчетени с цел постигане на съпоставимост. 
 
В някои случаи може би е правилно да се отчетат и някои оперативни разходи - при 
такива обстоятелства методът на увеличената стойност приема за база нетната, а не 
брутната норма на печалба.  
 

      

Ако себестойността е определена въз основа на бюджетни данни, следва да се изясни 
дали в края на годината са направени изравнявания от ревизираното дружество, за да се 
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коригира, ако е било необходимо, разминаването между бюджетните и фактическите 
разходи.  
 
За да се изясни естеството на разходите, включени от чуждестранно дружество в 
себестойността, би могло да се изпрати запитване до данъчната администрация в 
съответната чужда държава. 
 
Нормата на надбавка, начислявана върху разходите, е зависима от разглежданата 
разходна база. И наистина, колкото по-стеснена е базата, толкова по-голяма ще бъде 
нормата на надбавка. И обратното, колкото по-широка е базата, толкова по-малка ще 
бъде тя. В последния случай методът на увеличената стойност, който е традиционен 
метод, основан на анализ на брутната норма на печалба, започва да клони по-скоро към 
анализ на нетната норма на печалба. Като краен вариант може да се стигне до “нетна” 
увеличена стойност, изразена чрез следния коефициент: оперативна печалба / общо 
оперативни разходи. По този начин методът на увеличената стойност, приложен от 
производител П към дистрибутор Д, би могъл да съвпадне или не с метода на 
транзакционната нетна печалба в зависимост от това дали са (или не са) фактурирани 
всички оперативни разход. 
 
Разграничаването между анализ на нетната и брутна норма на печалба може да се 
изясни по следния начин - по принцип методът на увеличената стойност използва норма 
на надбавка, изчислена след начисляването на преките и косвените разходи за 
производство, докато методът на нетната печалба борави с норми на печалба, изчислени 
след калкулирането на оперативните разходи. Тук е мястото да се подчертае, че поради 
различията в практиките на отделните държави, е трудно да се направи точно 
разграничение между трите споменати категории разходи. Например, прилагането на 
метода на увеличената стойност в определени случаи може да включва разглеждането 
на разходи, които се третират като оперативни. Въпреки това, проблемите, свързани с 
поставянето на ясна граница между трите категории разходи, не променят основната 
практическа разлика между подходите, касаещи нетната и брутна норма на печалба. 

  
6. ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА НА МЕТОДА 
 

      

Нека предположим, че производител А продава тостери на дистрибутор, който е свързано 
лице,  а производител Б продава ютии на дистрибутор, който е независимо предприятие 
и че нормите на надбавка, която начислява производителите на тостери и ютии е почти 
една и съща и по принцип двата продукта попадат в един и същ  сектор на икономиката – 
производство на битови електроуреди (използването на метода на увеличената стойност 
в този случай предполага, че на пазара няма идентични производители на тостери). Ако 
се използва МУС, надбавката при контролираната и неконтролираната сделка би била 
разликата между продажната цена, която производителят начислява за сметка на 
дистрибутора, и разходите му за производство на продукта. Производител А, обаче, е 
доста по-ефективен в процеса на производство спрямо производител Б и по тази причина 
отчита по-ниски разходи. В резултат на това, дори ако производител А произвежда ютии 
вместо тостери и определя същата цена, която компания Б начислява за ютиите (т.е. не 
съществуват специални условия), е нормално нормата на печалба на компания А да бъде 
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по-висока от тази на компания Б. От микроикономическа гледна точка МУС разглежда 
сделката от гледна точка на дистрибутора. Дистрибуторът желае да продава тостери на 
крайни клиенти, но за това му е необходим производител, който да създаде тази 
продукция. Въпросът, на който трябва да се отговори е колко е готов да плати 
дистрибуторът на друго лице за производството на тостери, които той възнамерява да 
реализира на пазара. По този начин МУС се опитва да определи каква надбавка е готов 
да плати дистрибуторът над разходите за производство, която да компенсира 
производителя за извършената от него производствена функция. 
 
7. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА МЕТОДА 
 
7.1 Предимства. МУЦ е по-малко чувствителен към продуктовите различия в сравнение с 
МСПЦ, защото несъществените продуктови различия имат по-малко влияние върху 
нормата на надбавка, отколкото върху цената.  
 
7.2 Недостатъци. МУС не е достатъчно надежден,  когато производителят използва 
относително уникални активи (като нематериални блага на висока стойност), които 
допълнително увеличат стойността на произвеждания продукт. Съществуват трудности 
при прилагането му при наличие на функционални различия и при значителни 
продуктови различия. 
 
7.3 Критични фактори при прилагане на метода: 

 Определяне на адекватна норма на надбавка за производителя; 
 Правилно определяне на разходната база, върху която ще се начисли нормата на 
надбавка; 

 Точно определяне на изпълняваните функции. Установяване на обстоятелството 
дали производителя извършва само производствена функция /или функция по 
оказване услуги/ или изпълнява допълнителни функции (маркетинг, реклама, 
научна и развойна дейност); 

 Отчитане на ефективността, т.е. разходи които имат значение за рентабилността 
на предприятието, но не е задължително да оказват въздействие върху цената на 
стоките или услугите на свободния пазар. 

 
8. ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА УВЕЛИЧЕНАТА СТОЙНОСТ 

 

      

А е национален производител на клавиатури за персонални компютри за масовия пазар. 
А продава този продукт на свое чуждестранно дъщерно дружество, в резултат на което 
реализира 5% норма на надбавка по отношение на своята производствена дейност. X, Y 
и Z са независими местни производители на клавиатури за масовия пазар. X, Y и Z 
продават продукта на независими чуждестранни купувачи. X, Y и Z реализират норма на 
надбавка от своята производствена дейност в границите между 3% и 5%. А отчита 
надзорните, общите и административни разходи като оперативни разходи и така тези 
разходи не са калкулирани в себестойността на продадената продукция. X, Y и Z обаче 
включват в себестойността надзорните, общите и  административните разходи. Поради 
това обстоятелство, надбавката на X, Y и Z трябва да се коригира за постигане на 
счетоводна съпоставимост. 
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Дружество А се споразумява с дружество Б от същата мултинационална група да 
извърши проучвателна дейност в полза на дружество Б. Всички рискове от евентуален 
неуспех на проучването се понасят от Б. Дружество Б също така притежава и всички 
нематериални блага, които са разработени в процеса на проучвателната дейност, а 
следователно и възможността от реализиране на печалба в резултат на проучването. 
Това е типична схема за прилагане метода на увеличената стойност. Дружество А не 
поема риска от неуспех на проучването и няма право да се ползва от създадените 
нематериални блага. Всички разходи за проучването, за които страните са се 
споразумели, трябва да бъдат компенсирани за дружество А, като се начисли и надбавка 
с оглед поетите от него функции. 
 

      

 



ФИШ 10 
 
B jbfjfgreki   

   

 
МЕТОД  НА  ТРАНЗАКЦИОННАТА  НЕТНА  ПЕЧАЛБА (МТНП) 

  
 

 
 

 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008НЕ, 2008

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА 

 
Методът на транзакционната нетна печалба съпоставя нормата на нетната печалба по 
контролирана сделка, изчислена като съотношение между нетната печалба и избрана 
база (приходи от продажби, разходи, активи), със съпоставима норма на нетна печалба, 
изчислена спрямо същата база при независими лица. Нетната печалба най-често се 
свързва с оперативната печалба. Методът на транзакционната нетна печалба се 
прилага по начин близък до този на действие на метода на увеличената стойност и на 
метода на пазарните цени. Това сходство означава, че за да може надеждно да се 
прилага, методът на транзакционната нетна печалба трябва да се използва по начин, 
който следва логиката на метода на увеличената стойност и метода на пазарните цени. 
 
Методът предполага анализ въз основа на коефициентен фактор (норма на нетна 
печалба). Коефициентите могат да изразяват съотношение между оперативна печалба и 
приходи от продажби, между оперативна печалба и участващи активи, между оперативна 
печалба и инвестиран капитал. Последните два коефициента са особено подходящи за 
производствени предприятия, в които се използват значителни материални активи. 
 
2. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КРИТЕРИЯ 
„СЪПОСТАВИМОСТ” 
 
Методът на транзакционната нетна печалба се прилага, когато се установи съпоставима 
норма на нетна печалба, която 

1. същото лице реализира при съпоставими сделки с независими лица 
(вътрешни съпоставими неконтролирани сделки); или 

2. независими лица реализират при съпоставими сделки (външни съпоставими 
неконтролирани сделки). 

      

 
НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
§1, Т.10, Б.”Г” ОТ ДР НА ДОПК  
ЧЛ.43-50 ОТ НАРЕДБА № Н-9 
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА III §3.26-3.48  

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Методът на транзакционната нетна печалба се състои в определяне на норма на 
нетна печалба, реализирана от лице по контролирана сделка, на базата на 
съпоставими норми на нетна печалба по неконтролирани сделки. МТНП се 
прилага по правило спрямо лица, които извършват опростената дейност и 
които не разполагат с уникални нематериални продукти или скъпоструващи 
активи. 
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3. ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДА3. ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДА 

       ПРОИЗВОДИТЕЛ           ДИСТРИБУТОР       ПОТРЕБИТЕЛ 
               Италия                    България                                         България 
 
 
    цена?    20 л
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На първо място МТНП отчита изпълняваните функции на свързаното и независимото 
предприятие, за да се определи дали сделките са съпоставими и какви корекции трябва 
да бъдат извършени с цел постигането на надежден резултат. Едновременно с това 
трябва да се вземат предвид и слените фактори, които влияят върху нормата на нетна 
печалба:  

 структура на разходите (отчита се влиянието на фактори като морално и 
физическо изхабяване на машините и съоръженията и др.); 

 стопански опит, който зависи от фазата на жизнения цикъл на предприятието 
(стартиращо предприятие или предприятие, утвърдено на пазара); 

 управленската ефективност (отчита се  влиянието на нивото и обхвата на 
материалните запаси, административните разходи и др.); 

 географски пазар, на който се реализира продукта или услугата или на който 
сравняваните лица изпълняват основната си функция; 

 структура на използваните активи (като съотношение материални и 
нематериални активи); 

 мащаб на дейността; 
 жизнен цикъл на продукта или дейността; 
 условия на сделката; 
 оперативни разходи; 
 значителни различия в размера на нетната печалба при сравняваните лица. 
 конкурентна позиция; 
 наличие на продукти-заместители; 
 продуктова диференциация 

 
Нормата на нетна печалба може да бъде повлияна пряко от характеристиките на 
съответния отрасъл: заплаха от нови стопански субекти, конкурентни предимства, 
управленска ефективност и отраслови стратегии, заплаха от продукти-субститути, 
стопански опит (стартиращ или вече установен на пазара стопански субект). Всеки от тези 
фактори  може да бъде повлиян от множество други елементи. Например, степента на 
заплаха от нововъзникващи стопански субекти ще се определя от продуктовата 
диференциация, потребност от капитал, правителствени субсидии и законови 
разпоредби. 
 
Нека предположим, например, че данъкоплатец продава записващи устройства на видео 
касети с много добро качество на свързано предприятие и единствената информация за 
печалба от сравними стопански дейности е за подобни продукти със средно качество. 
Пазарът на висококачествени записващи устройства се развива бързо, има високи 
бариери  пред достъпа на нововъзникнали компании, малък брой конкуренти и е с широки 
възможности за продуктова диференциация. Всички различия имат съществено влияние 
върху печалбите от сравняваните дейности. Трябва да се отбележи, че дори двете 
предприятия да са в един и същи стопански сектор, рентабилността може да 
варира в зависимост от техния пазарен дял, конкурентни предимства и т.н. 
 

      

Важен аспект на анализа е последователността в начина на изчисляване на нетната 
печалба. Нормите на нетна печалба трябва да се измерват аналогично при 
свързаните и независимите предприятия. Освен това може да съществуват различия 
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между предприятията относно третирането на оперативните разходи, които влияят върху 
нетната печалба (амортизации, резерви или провизии), които трябва да се отчетат, за да 
се постигне добра съпоставимост. В този смисъл съображенията, изложени относно 
съпоставимостта в счетоводната отчетност при предходните методи, са в сила и при 
МТНП. 
 
6. ОСОБЕНОСТИ НА МЕТОДА   
 
6.1 Особености на метода спрямо МУС и МПЦ 
 
Нормата на нетната печалба (например, възвращаемостта от активите, оперативните 
печалби спрямо приходите от продажби и други измерители  на нетната печалба) се 
влияе по-малко от различията по сделките в сравнение с цената, какъвто е случаят с 
метода на сравнимите неконтролирани цени. Нормата на нетната печалба може да 
бъде по-устойчива на някои функционални различия между контролираната и 
неконтролираната сделка в сравнение с нормата на брутна печалба. Различията в 
изпълняваните от предприятията функции най-често се отразяват като различни нива на 
оперативните разходи. Следователно предприятията могат да залагат различни норми на 
брутна печалба, но все пак да реализират сходни нива на нетна печалба. В допълнение 
нетната печалба може да бъде повлияна от някои фактори, които нямата или имат по-
малко значим или директен ефект върху цената или нормата на брутна печалба. Това 
означава че простото сходство във функциите между две предприятия не винаги 
води до надеждни форми на пазарни аналози. Приемайки че сходните функции могат 
да бъдат изолирани от многообразието от функции, които едно предприятие може да 
изпълнява, нормите на печалба, свързани с тези функции, не са автоматично 
съпоставими, когато например, предприятията представляват различни стопански 
сектори или оперират на пазари с различна норма на рентабилност. Използването на 
норма на нетна печалба дава по-голяма несигурност при определянето на пазарните 
цени поради две причини. Първо, нормата на нетна печалба зависи от някои фактори, 
които не влияят (или имат по-малко значим или пряк ефект) върху нормата на брутна 
печалба и цените, поради възможността за разминаване в нивата на оперативни разходи 
между различните предприятия. Второ, нормите на нетна печалба могат да зависят от 
фактори (като конкурентни предимства), които оказват влияние върху цените и нормата 
на брутна печалба, но ефектът от тези фактори не може да бъде елиминиран веднага. 
При традиционните транзакционни методи, ефектът на тези фактори може да бъде 
елиминиран като естествена последица от изискването за по-голяма продуктова и 
функционална съпоставимост. В известна степен използването на редица от пазарни 
стойности може да минимизира степента на неточност, но не може да отчита случаи, 
когато печалбите на предприятието са редуцирани в резултат на фактор, присъщ 
единствено за това предприятие.  
  
6.2 Влияние на специфични за групата събития 
 

      

Възможни са събития или специфики, които могат временно да се отразят на нормата на 
нетна печалба на дадено свързано дружество, а в същото време съпоставимите лица да 
останат незасегнати от съответните трудности в стопанската дейност. Такива събития 
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могат да са намалени продажби или допълнителни разходи в резултат на 
преструктуриране на търговската мрежа или на сливане на екипите на погълнато и 
придобиващо дружество, на морална остарялост на продуктите, на загуба на важен 
клиент. Едно от възможните решения е да се анализират печалбите за няколко години 
(между три и пет), т.е. да се вземат предвид и години, незасегнати от особените събития, 
и да се осреднят резултатите. Получената средна величина ще бъде сравнена със 
съпоставимите пазарни данни. Например, ако нормите на нетна печалба за години N-3, 
N-2, N-1 и N са съответно – 1%, 3%, -5%, 7%, средната стойност ще бъде 1% и тази данни 
ще бъдат съпоставени със средната норма на печалбите на съпоставимите предприятия 
за същия период, за да се изследва дали нетните печалби съответстват на установилите 
се пазарни условия. 
 
В този смисъл при метода на транзакционната нетна печалба често е удачно да се 
използват данни от няколко години, за да се отчете ефектът от жизнения цикъл на 
продукта и краткосрочните икономически условия. Например, данните от предходни 
години могат да покажат доколко предприятие, което е участвало в сравними 
неконтролирани сделки, е пострадало от влиянието на пазарните условия по същия 
начин и за същия период, както контролираното предприятие. Такива данни биха 
разкрили доколко сходни стопански тенденции (модели) с еднаква продължителност 
засягат печалбите на съпоставими независими лица в същата степен, както и тези на 
свързаното лице. 
 
6.3 Избор на коефициент на норма на нетна печалба 
 
Изборът на коефициент ще зависи от вида проверявано дружество. Така например, ако 
предприятието е производствено, могат да се изберат коефициентите оперативна 
печалба/оперативни активи или оперативна печалба/оперативни разходи. Ако се касае за 
дружество за дистрибуция, по-подходящ ще бъде коефициентът оперативна 
печалба/приходи от продажби. В практиката коефициентът оперативна печалба/активи се 
използва по-рядко в сравнение с коефициента оперативна печалба/приходи от продажби. 
Последният е приложим в случаи, когато активите играят основна роля за генерирането 
на печалба (например подизпълнител, който предоставя средствата си за производство).  
 
6.4 Избор на показател за печалба  
 
Най-често срещаният в практиката показател за печалба е оперативната печалба EBIT - 
оперативна печалба преди лихви и данъци. Все пак показателят EBITDA (оперативна 
печалба преди лихви, данъци, амортизации и провизии) може да бъде предпочетен, за да 
неутрализира влиянието на начислени разходи, несвързани с текущата дейност, както и в 
случаите, когато предприятието е начислило големи провизии за проверяваните години 
(понесените разходи в крайна сметка ще бъдат отчетени в бъдеще). Значението на този 
коефициент нараства още повече, ако се прави анализ на съпоставимостта от гледна 
точка на чуждестранни независими дружества, поради отчитането на счетоводните 
различия между тях. 

      

 



ФИШ 10 
 
B jbfjfgreki   

   

 
МЕТОД  НА  ТРАНЗАКЦИОННАТА  НЕТНА  ПЕЧАЛБА (МТНП) 

  
 

 
 

 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008

В допълнение трябва внимателно да се анализират всички разходи, които могат да 
попаднат в категорията „оперативна печалба”. Така например някои финансови разходи 
могат, от икономическа гледна точка, да се отнесат към дейността (сконтови разходи, 
лихви по овърдрафт, лихви по краткосрочни заеми, лихви по факторингови операции). 
Тези елементи ще бъдат естествено взети предвид при прилагането на метода, като се 
направи корекция на „нуждите от оперативен оборотен капитал” (НОК: запаси + клиенти – 
доставчици). Въпреки това, някои видове финансови разходи няма да водят безкрайно до 
корекции, като например сконтовите разходи и лихвите по факторинговите операции, тъй 
като се отнасят към вземания, които вече не са в баланса. 
Освен това, отчитайки тенденциите на преструктурирания за последните години, 
изглежда уместно да се анализират извънредните разходи (например разходи по 
съкращаване на персонала). При някои дейности, чиито цикли са сравнително кратки 
(информационни технологии), преструктуриранията са по-често срещана тенденция. 
Следователно, ако дружеството прилага непосредствено метода на транзакционната 
нетна печалба, понякога ще бъде уместно в анализа да се включат и въпросните разходи. 
 
Не винаги е удачно да се изключват напълно от анализа разходи, които попадат в 
оперативната печалба, като например финансовите и извънредните разходи. Така 
например, ако финансовите интереси са свързани с финансиране на складови запаси за 
дълъг период от време, поради характера на дейността (например производство и 
продажба на вино), би било добре да се прецени дали тези разходи следва да се включат 
в изчисляването на печалбата за разпределение. 
 
6.5 Бюджетен принцип 
 
Ако методът на транзакционната нетна печалба се прилага с целеви коефициент на 
норма на нетна печалба, може да се окаже, че ревизираното дружество на практика не е 
постигнало този коефициент. Така например някои от прилаганите от дружествата методи 
се основават на принципа за целеви коефициент, определен единствено от гледна точка 
на бюджета. Ако дружеството извърши по-малко продажби или понесе повече разходи, 
отколкото е предвидено в бюджета, то няма да постигне зададената целева норма на 
нетна печалба. В този смисъл ефективността е фактор, който се взимат предвид при 
задаване на нормата на нетна печалба. 
 
Въпреки че задаването на целеви норми е постоянна практика в управлението на 
дружествата, все пак бюджетът трябва да бъде точен и да дава възможност за корекции 
(шестмесечни, тримесечни и дори месечни). Следователно би било уместно да се 
анализира на какъв принцип е съставен бюджетът, да се видят разминаванията между 
реалните данни и бюджет, да се проучат няколко последователни години и да се 
анализират елементите, довели до тези разминавания. Така например едно дружество за 
дистрибуция не би могло да носи отговорност за некачестена изработка на продукта, 
оказала се причина за спад на продажбите. 
 

      

Накрая, следва да се провери дали въпросните бюджетни норми на рентабилност не са 
просто начин за дружеството да оправдае загубите си, при положение че заключенията 
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на анализа на съпоставимостта обосновават реализиране на положителна норма на 
нетна печалба. 
 
В горните случаи не трябва автоматично да се правят корекции. Първо трябва да се 
докаже, че определената въз основа на бюджета цена не отговаря на изискванията на 
принципа на НПО. 

 
6.6 Анализ на индивидуалните/агрегираните сделки 
 
Анализът при метода на транзакционната нетна печалба трябва да изследва само 
печалбата на свързани лица, която е причислима към конкретна контролирана сделка. 
Поради тази причина би било неуместно методът на транзакционната нетна печалба да 
се прилага на ниво компания, ако компанията участва в множество контролирани сделки, 
които не могат да бъдат съпоставени на агрегирана база със сделки на независими 
предприятия. Аналогично, при анализирането на сделките между независими 
предприятия, печалби, причислими към сделки, които не са съпоставими на 
контролираните транзакции, трябва да се изключат от процеса на съпоставяне. И най-
накрая, когато се използва норма на печалба на независимо предприятие, печалбите, 
причислими към сделките на съпоставимото независимо предприятие, не трябва да 
бъдат изопачени от информация, свързана с контролирани сделки на това предприятие. 
 
Понякога обаче може да се окаже, че е по-уместно да се анализира по-широка база от 
сделки, т.е. да се вземат по-голям брой сделки и да се агрегират. Подобен подход би 
позволил да се неутрализират разликите и в двете посоки (по-малка норма на нетна 
печалба би компенсирала по-голяма такава). По-общият подход бихме могли да го 
наречем метод на сравнимите печалби. Въпросният метод е официално признат от 
американската данъчна администрация, но българското данъчно законодателство в тази 
област и Ръководството на ОИСР възприема подход на анализ на всяка сделка 
поотделно. В крайна сметка методът на сравнимите печалби би довел до същите 
резултати като метода на транзакционната нетна печалба. 
 
Все пак добре е да се изчислят агрегираните норми на оперативни печалба по 
предприятия. Могат да се направят и изчисления на норми на печалба за всеки вид 
продукт, ако се направят отделни анализи на съпоставимостта за всеки от тях (пример: 
дружество, което е дистрибутор едновременно на телевизори и печки). 
 
Възможно е да се окаже, в резултат на прилагането на метода на транзакционната нетна 
печалба и анализа на печалбите на съпоставими дружества, че ревизираното дружество 
е на печалба, а останалите фирми по веригата са генерирали нетна загуба. Подобна 
ситуация се дължи изключително на факта, че ползваните съпоставими дружества може 
да не са повлияни от същите икономически фактори като тези, довели до затруднения в 
групата от свързани лица, към която принадлежи ревизираното дружество. 
 

      

Ако функционалният анализ определя метода на транзакционната нетна печалба като 
най-подходящ метод, напълно нормално е ревизираното дружество да реализира 
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печалба, а неговият вътрешногрупов доставчик да отчете загуба в резултат на сделките 
му с дружеството. Това е така, тъй като от теоретична гледна точка доставчикът се 
приравнява на основния предприемач, който понася рисковете от дейността, а 
дистрибуторът е винаги компенсиран от доставчика за оказаните от него услуги по 
дистрибуция, независимо от факта дали доставчикът реализира печалба или загуба. По 
този начин, ако загубите се дължат на решения, за които основният предприемач носи 
главна отговорност (например неуспех в резултат на пускането на нов продукт) или са 
резултат от рисковете, понесени от доставчика (масово изтегляне на продукти от пазара, 
поради фабричен дефект), различията във финансовите резултати на доставчика и 
дистрибутора се обяснява с обхвата на функционалните отговорности и рисковете.  
 
6.7 Интерквартилен обхват  
 
Прилагането на МТНП изисква да се идентифицира съпоставима сделка на независимо 
дружество, притежаващо сходни функционални характеристики. Целта е да разполагаме 
с колкото се може повече съпоставими стойности, за да се установи доколко 
сравняваният коефициент е съпоставим с коефициента, постигнат от независими лица. 
Ако са налице повече съпоставими стойности, може да се формира обхват от пазарни 
стойности. Когато редицата от пазарни стойности се състои от резултати от 
неконтролирани сделки, за които не е постигната достатъчна степен на съпоставимост, тя 
може да се ограничи чрез прилагане на подхода на интерквартилния обхват. След като е 
определен интерквартилният обхват, следва да се провери дали нормата на нетна 
печалба на ревизираното дружество, с евентуалните корекции, попада в него. Ако този 
резултат не попада в обхвата, това означава, че нормата на нетна печалба няма да бъде 
приета за пазарна. В този случай се извършва приравняване на този резултат спрямо 
точка от редицата, която отразява факти и обстоятелства, съответстващи в най-голяма 
степен на условията при контролираната сделка. Ако такава точка не може да бъде 
установена, приравняването се извършва спрямо медианата на стойностите в редицата. 
 
Ръководството на ОИСР коментира единствено пазарен обхват или редица от пазарни 
стойности, изпълняващи принципа на НПО. Прилагането на интерквартилния обхват 
(както и на средната аритметична стойност и медианата) в повечето държави е просто 
практика на мултинационалните групи и на данъчните администрации. 
 
7.1 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА МЕТОДА 
 
7.1 Предимства: 

 Нормата на нетна печалба (например възвращаемостта от активите, оперативните 
печалби спрямо продажбите) се влияе по-малко от продуктовите различия в 
сравнение с цената, какъвто е случая с метода на сравнимите неконтролирани 
цени.  

 Нормата на нетната печалба може да бъде по-устойчива на някои функционални 
различия между сравняваните сделки в сравнение с нормата на брутната печалба.  

      

 При МТПЦ не е необходимо да се определят изпълняваните функции и поетите 
отговорности на повече от едно от свързаните предприятия. Аналогично, не винаги 
е нужно да се представят счетоводните документи на всички участници в 
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стопанската дейност на единна база или да се разпределят разходи към всички 
участващи лица. 

 
7.2 Недостатъци:  

 Нормата на нетната печалба може да бъде повлияна от някои фактори, които 
нямата или имат по-малко значим или директен ефект върху цената или нормата 
на брутна печалба.  

 Затруднения при набирането на информация относно показателя норма на нетна 
печалба при неконтролирани сделки.  

 МТНП се прилага само спрямо едното от свързаните лица. Този едностранен 
аспект не отличава метода от повечето други методи, но фактът, че много други 
фактори, несвързани с цените, могат да влияят върху норми на нетна печалба, 
намалява надеждността на метода. 
 

7.3 Критични фактори при прилагане на метода 
 Правилно определяне на оперативната печалба; 
 Правилно определяне и изчисляване на базата (разходи, продажби, активи); 
 Определяне на адекватната пазарна норма на нетна печалба. 

 
8. ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА ТРАНЗАКЦИОННАТА НЕТНА ПЕЧАЛБА  
 
Дружество А продава даден продукт чрез независими дистрибутори в пет държави, в 
които не разполага с дъщерни дружества. Дистрибуторите пласират продукта и 
извършват техническа поддръжка, т.е. изпълняват допълнителната функция. Тези 
разходи дистрибуторите отчитат като себестойност на продадените стоки и не могат да 
бъдат самостоятелно установени. В една от държавите дружество А създава дъщерна 
компания. Поради факта че този пазар е от стратегическа важност, А изисква от 
дъщерната фирма да продава само нейния продукт, но без да извършва техническо 
обслужване на клиентите. Поради пазарни и продуктови различия е трудно да се открие 
сравнима неконтролирана цена, а методът на пазарните цени не е достатъчно надежден, 
тъй като нормата на брутна печалба на независимите предприятия трябва да бъдат по-
високи от тази на свързаното предприятие, за да отрази допълнителната функция и да 
покрие допълнителни разходи. В този пример може би е по-добре да се изследват 
нормите на нетна печалба за оценка на различията в трансферната цена, което ще се 
дължи на разлика във функциите.  
 

      

Дистрибутори А и Б продават един и същ продукт на един и същ пазар с една и съща 
фабрична марка. Б и доставчикът му са свързани лица. Гаранционно обслужване се 
предлага за всички видове продукти, дистрибутирани от А и Б, така че крайната цената е 
една и съща. Дистрибутор Б изпълнява гаранционна функция, но всъщност е 
компенсиран от доставчика чрез по-ниска цена. Дистрибутор А не извършва 
самостоятелно гаранционно обслужване, което се извършва от доставчика (продуктите се 
изпращат до фабриката на доставчика за отстраняване на дефектите). Доставчикът на 
дистрибутор А начислява по-висока цена в сравнение с тази, начислявана от доставчика 
на дистрибутор Б. Сумата на разходите за гаранционно обслужване, понесени от 
Дистрибутор Б, обаче, не може да бъде констатирана, така че е невъзможно да се 
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коригира надеждно брутната печалба на Б по начин, по който ще се постигне 
съпоставимост с брутната печалба на А. Ако не съществуват други съществени 
функционални различия между А и Б и нетната печалба на Б е установена, е възможно 
да се приложи методът на транзакционната нетна печалба спрямо Б. 
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1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА 
 
Методът на разпределената печалба установява разпределението на комбинираната 
оперативна печалба или загуба, реализирана от сделки между свързани лица, по 
начин, който би бил възприет от независими лица, изпълняващи съпоставими функции. 
Комбинираната оперативна печалба или загуба е сумата от оперативните печалби или 
загуби, реализирани от всяко от свързаните лица в резултат на контролираната сделка 
или сделки и последващите неконтролирани сделки с продукти или услуги, създадени 
чрез добавяне на допълнителна стойност към продукта или услугата, предмет на 
контролираната сделка. Комбинираната печалба може да бъде общата оперативна 
печалба от сделката или остатъчната печалба, която представлява печалба, която не 
може автоматично да бъде причислена към някоя от страните по сделката (например 
печалба в резултат на трансфер на уникални нематериални активи). Разпределението на 
комбинираната оперативна печалба или загуба между свързаните лица се извършва като 
се установява относителния дял на приноса в тази печалба или загуба на всяко от 
свързаните лица. Относителният дял на приноса в комбинираната печалба или загуба се 
определя на базата на изпълняваните функции, поети рискове и използвани активи и се 
оценява с помощта на всякакви налични пазарни данни. Външни данни, касаещи 
независими лица, са подходяща база за определяне стойността на приноса на всяко 
предприятие. Ето защо е необходимо да се следват практиките на разпределение, 
установени между независими лица (например разпределяне на база на стойността на 
активите и разходите за реклама или научна и развойна дейност). 

 
2. УСЛОВИЕ  ЗА СЪПОСТАВИМОСТ 
 
Методът на разпределената печалба се стреми към елиминиране на ефекта върху 
печалбата от налагането на специални условия в контролирана сделка. Това става чрез 
разпределяне на комбинираната печалбата, по начин, по който независими лица при 
съпоставими условия на съвместна дейност очакват да постигнат в резултат на участието 
си в сделката или сделките. Този метод по принцип не разчита пряко на съпоставими 

      

 
НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
§1, Т.10, Б.”Д” ОТ ДР НА ДОПК 
ЧЛ.35-42 ОТ НАРЕДБА № Н-9 
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА III, § 3.5-3.25  

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Методът на разпределената печалба се състои в определяне на общата 
печалба по цялата верига от сделки между свързани лица с цел тя да бъде 
разпределена между всички лицата, участвали в стопанските операции, на 
базата на икономически приемлив подход, близък до подхода, който би бил 
използван в рамките на договорни отношения между независими дружества 
при съпоставими пазарни условия. 
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сделки и може да се използва в случаи, когато не е възможно да се идентифицират 
подобни сделки между независими лица. Използването на данни от външни източници 
(независими предприятия) е полезно при оценката на стойността на участието на всяко 
предприятие в контролираната сделка, а не непременно за определяне разпределението 
на печалбата. Прилагането на метода ще зависи от обстоятелствата около всеки отделен 
случай и от наличната информация, но основната цел е максимално да се приближи 
разпределението на печалбата, до това, което би било постигнато, ако страните бяха 
независими лица. 

сделки и може да се използва в случаи, когато не е възможно да се идентифицират 
подобни сделки между независими лица. Използването на данни от външни източници 
(независими предприятия) е полезно при оценката на стойността на участието на всяко 
предприятие в контролираната сделка, а не непременно за определяне разпределението 
на печалбата. Прилагането на метода ще зависи от обстоятелствата около всеки отделен 
случай и от наличната информация, но основната цел е максимално да се приближи 
разпределението на печалбата, до това, което би било постигнато, ако страните бяха 
независими лица. 
  
3. ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДА3. ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДА  
 
3.1 Първи етап. Определяне на  общата печалба от операцията 

 
 ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИСТРИБУТОР ПОТРЕБИТЕЛ 
                 Италия          България                                          България 
 

    цена?     100 лв. 
 
 
     
 
 
 
 
 

Разходи за

 
 
Обща опер
Общи опер

 
3.2 Втори е
 
Приемаме 
съотношен

 Прин
 Прин
 Печа
 Печа

 
Ако функц
създадени 
са участвал
се приложи
 
4. СЛУЧАИ Н
 

 

Производи  
притежат

свърз

Дист
притежат

свърз

Краен клиент 
трето лице 
  П 
тел на обувки
ел на ноу-хау 
ано лице 
 

Производител П 
 производство      15 

лв. 

ативна печалба от операцията
ативни разходи от операцията

тап: разпределяне на общата

принцип на разпредел
ие собствени разходи/общи ра
ос на италианския производит
ос на българския дистрибутор
лба, полагаща се на италианс
лба, полагаща се на български

ионалният анализ покаже, ч
нематериални блага, източник
и само някои от предприятия
 методът на разпределяне на 

А ПРИЛАГАНЕ 

 

  Д 
рибутор 
ел на марката 
ано лице 
НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008НЕ, 2008

Дистрибутор Д 
Разходи за дистрибуция  30 лв. 

 за разпределяне = 100-15-30 = 55 лв. 
 – 45 лв. 

 печалба от операцията  

ение, отчитащ оперативните разходи в 
зходи на групата от участващи лица 
ел в оперативните разходи: 15/45 = 33,3%  
 в оперативните разходи: 30/45 = 66,6% 
кия производител: 55 x 33,3% = 18,3 лв. 
я дистрибутор: 55 x 66,6 % = 36,63 лв. 

е в горните операции са използвани или са 
 на добавена стойност и че в тяхното създаване 
та, участващи във веригата, би било уместно да 
остатъчната печалба. 
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 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008

Методът на разпределената печалба е приложим в случаите, когато: 
 сделките между свързани лица, поради своята взаимосвързаност, не могат да се 
оценят самостоятелно; или 

 не могат да бъдат установени съпоставими сделки между независими лица и не 
могат да се извършат корекции; или 

 се използват уникални и високостойностни нематериални блага и не могат да се 
извършат корекции. 

 
5. ФАКТОРИ 
 
При прилагане на метода на разпределената печалба се извършват сравнение  между 
начина на разпределение на комбинираната оперативна печалба или загуба между 
свързани лица и разпределението на комбинираната оперативна печалба или загуба, 
което е или би било извършено между независими лица, изпълняващи съпоставими 
функции. Методът отчита следните фактори, които влияят върху начина на 
разпределение и върху размера на комбинираната оперативна печалба или загуба: 

 структура на разходите (отчита се влиянието на фактори като морално и 
физическо изхабяване на машините и съоръженията и др.); 

 стопански опит, който зависи от фазата на жизнения цикъл на предприятието – 
(стартиращо предприятие или предприятие, утвърдено на пазара); 

 управленската ефективност (отчита се  влиянието на нивото и обхвата на 
материалните запаси, административните разходи и др.); 

 географски пазар, на който се реализира продукта или услугата или на който 
сравняваните лица изпълняват основната си функция; 

 структура на използваните активи (като съотношение материални и 
нематериални активи); 

 мащаб на дейността; 
 жизнен цикъл на продукта или дейността; 
 условия на сделката; 
 оперативни разходи; 
 значителни различия в размера на комбинираната оперативна печалба (като 
процент от комбинираните активи) при сравняваните лица. 

 
6. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ 
 
6.1 Печалби за разпределение 
 
МРП допуска анализът на комбинираната печалба да бъде базиран на както на 
фактически, така и на очаквани печалби, поради факта че в момента на установяването 
на условията на сделката лицата не биха могли да знаят какви ще бъдат бъдещите 
печалбите от дейността, поради което разчитат по-скоро на прогнозни данни. По правило, 
печалбата, която подлежи на разпределение, е оперативната печалба. Тя трябва да бъде 
определена по идентичен начин, т.е. да бъде изчислена на базата на общи счетоводни 
правила (например НСС, МСС, общоприетите счетоводни принципи на САЩ (US GAAP) 
или Международните стандарти за финансова отчетност (IFRS)). 
 
6.2 Определяне на приноса 
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 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008

МРП следва принципа, че множество дружества по веригата „създаване - реализация на 
продукта” допринасят за създаването на нематериални блага и добавена стойност. 
 
Функционалният анализ и анализът на добавената стойност (т.е. кое обуславя успеха на 
продукта) трябва да доведат до идентифициране на елементите, които ще бъдат 
използвани за изчисляване на приноса. Така например, ако анализът покаже, че един от 
участниците понася разходите за научна и развойна дейност (създава патенти или ноу-
хау), а друг притежава марката и понася разходи, свързани с нейното налагане (налага 
търговска марка), към съответния принос на лицата трябва естествено да бъдат 
включени разходите, довели до създаване на въпросните нематериални блага. 
 
Един от възможните начини за изчисляване на приноса е т.нар. метод за капитализиране 
на разходите. При него годишните разходи се сумират с натрупване и се амортизират 
като се използва коефициент на амортизация, изчислен спрямо периода на генериране 
на печалбите. Така например, ако при анализа се направи извод, че разходите за научна 
и развойна дейност ще се отразят на генерирането на печалби в продължение на пет 
години, коефициентът на амортизация на годишните разходи ще бъде 20%. В практиката, 
еднократните разходи за научна и развойна дейност обикновено оказват въздействие за 
по-продължителен срок от време в сравнение с разходите за маркетинг (последните 
следва да бъдат извършвани с известна повтаряемост). 
 
Определянето на приноса следователно предполага задълбочен анализ на съответните 
функции, продуктови цикли и конкурентни предимства (поради какви причини даден 
продукт се продава по-добре от друг конкурентен продукт - заради популярността на 
марката или заради технологична новост). 
 
При изчисляването на приноса е удачно да се прецени дали не е дадено изключително 
предимство на дружеството, създало патенти и ноу-хау например, в ущърб на 
дружеството, създало и поддържащо търговски марки. Важно е да се отбележи, че през 
последните години търговските марки и наименования придобиват все по-голямо 
значение в конкурентна среда (технологичните предимства с течение на времето се 
изравняват). 
 
6.3 Системност при прилагане на методите 
 
Ако използването на метода на разпределената печалба следва прилагането на друг 
метод, би било добре да се провери дали функционалният анализ наистина оправдава 
този метод и дали промяната не е продиктувана единствено от данъчни съображения. 
Ако възникнат трудности от стопански характер и ако дейността доведе до загуби, би 
следвало да се провери дали целта на промяната в използваните методи не е следствие 
от решение за поделяне на загубите, при условие че предишните печалби не са били 
разпределени между лицата. Когато функционалният анализ не оправдава смяната на 
метода, няма никаква причина това да се прави. 
 
6. 4 Приложими подходи за разпределяне на печалбата  
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 НАРЪЧНИК ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, 2008

Приложими са два подхода за оценка на разпределянето на печалбата, базирани както 
на прогнозните, така и на фактическите печалби. Тези подходи са – анализ на приноса и 
анализ на остатъчната печалба. 
 
6.4.1 Анализ на приноса 
 
При анализа на приноса, комбинираната оперативна печалба се разпределя между 
свързаните лица на базата на относителната стойност на изпълняваните от всяко 
предприятие функции, като се използва колкото е възможно повече информация от 
външни източници, която показва как независими лица разпределят печалбата си при 
подобни условия. Печалбата, която се обединява и разпределя при анализа на 
приноса е оперативната печалба. Прилагането на метода на разпределение на 
печалбата по този начин изисква както разходите, така и приходите на 
мултинационалната група да се причисляват към съответните свързани предприятия 
на последователна база. Понякога, обаче, може да се окаже по-добре да се направи 
разпределяне на брутната печалба и след това да се приспаднат разходите, понесените 
или причислими към всяко предприятие. Например, когато мултинационална група е 
специализирана във високо интегрирани търговски операции, е възможно да се определи 
предприятието, което понася разходите (или към което се причисляват тези разходи), но 
не може да се установи с голяма точност съответната стопанска дейност, с която са 
свързани тези разходи. В такъв случай е уместно да се разпредели брутната печалба от 
всяка търговска дейност и след това да се приспаднат от общата брутна печалба 
разходите, понесени или причислими към всяко предприятие. 
 
Определянето на съответната стойност на участието (приноса) на всяко свързано лице в 
контролираната сделка е възможно да се окаже трудно и често подходът ще зависи от 
фактите и обстоятелствата около всеки отделен случай. Установяването на приноса 
може да се извърши чрез сравняване на характера и степента на участие на всяка страна 
по сделката (напр. предоставяне на услуги, разходи за развойна дейност, инвестиране на 
капитал) и след това да се използва процентно съотношение, базирано на относително 
сравнение и пазарни данни. 
  
6.4.2 Анализ на остатъчната печалба 

 

      

Анализът на остатъчната печалба разделя общата оперативна печалба от 
контролираната сделка на два етапа. На първия етап на всеки участник се разпределя 
достатъчно печалба, за да се осигури нормалната възвращаемост, съответстваща на 
вида дейност, която извършва. Обикновено тази нормална възвращаемост се определя 
на база пазарна възвращаемост, реализирана при подобни сделки между независими 
лица. В някои случаи пазарни данни от традиционните методи могат да послужат при 
първоначалното установяване на нормалната печалба, причислима към вързани 
предприятия, например когато едно предприятие произвежда уникален продукт по 
стопански начин и след това трансферира продукта на друго свързано предприятие за 
допълнителна обработка и дистрибуция. По този начин нормалната възвращаемост по 
принцип няма да отчита печалбата от използването на уникални или скъопоструващи 
активи, притежавани от лицата. На втория етап остатъчната печалба (или загуба) 
получена след разпределението от първата фаза, се разделя между страните на 
основата на анализ на фактите и обстоятелствата, даващ индикации за това как този 
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остатък би се разпределил между независими лица. Остатъчната печалба е печалбата, 
която е причислима към използваните в сделката нематериални блага. В този смисъл 
разпределението на остатъчната печалба би следвало да се извърши на база 
относителна стойност на използваните нематериалните блага. Относителната стойност 
може да се установи чрез прилагането на статистико-математически и счетоводно-
финансови методи за оценка, базирани на: 

 пазарната стойност на тези блага; 
 капитализираните разходи за разработване на нематериалните блага и всички 
свързани с тях подобрения и промени като се приспадат съответните разходи за 
амортизация; 

 сумата на фактическите разходи за разработване на нематериалните блага за 
няколко години, когато тези разходи са относително постоянни през годините и 
срокът на физическо им и морално остаряване е приблизително един и същ при 
всяко от свързаните лица; 

 дисконтирани парични потоци на страните по контролираната сделка за очаквания 
жизнен цикъл на стопанската дейност. 

 
Анализът на остатъчната печалба се използва често от групите от свързани лица с цел 
определяне на размера на авторско и лицензионно възнаграждение за дружеството, 
създател на индустриални нематериални блага (патенти, ноу-хау или процеси). В този 
случай авторското и лицензионно възнаграждение е равно на сбора от разходите за 
развойна дейност, рутинната печалба и дела от остатъчната печалба. 
 
7. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА МЕТОДА 
 
7.2 Предимства: 

 МПР не разчита пряко на съпоставими сделки и може да се използва в случаи, 
когато не е възможно да се идентифицират подобни сделки между независими 
лица. Този методът предлага гъвкавост като отчита специфични, вероятно 
уникални, факти и обстоятелства около свързаните предприятия, които не са 
налице при независимите лица (използване на уникални нематериални активи или 
реализиране на икономии от мащаба); 

 Нито една от страните по сделката няма да бъде допуснато отчитането на 
прекомерно висока и нереалистична печалба, тъй като се оценяват и двете страни 
по сделката. 

 
7.2 Недостатъци:  

 Пазарните данни, които се използват при оценката на приноса на всяка от страните 
в контролираната сделка, ще бъдат в по-малка степен съотносими към тези 
сделки, отколкото при останалите методи. Колкото по-специфичен е характерът на 
пазарните данни, използвани при метода на разпределената печалба, толкова по-
субективно ще бъде разпределянето на печалбата 

      

 Трудности при получаване на достъп до информация от чуждестранни дъщерни 
компании. В допълнение към това е възможно да се срещнат трудности при 
оценяването на комбинираните приходи и разходи на всички свързани 
предприятия, участващи в контролирани сделки, за което ще бъде необходимо да 
се представи счетоводна отчетност на единна база. 
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 Трудности при идентифицирането на съответните оперативни разходи, причислими 
към контролираната сделка, както и при разпределянето на разходите между тази 
сделка и останалите дейности на лицето. 
 

7.3 Критични фактори при прилагане на метода: 
 Правилно определяне на комбинираната оперативна печалба; 
 Правилно отчитане на оперативните разходи; 
 Правилно определяне относителната стойност на участието (приноса) на всяко 
свързано лице в контролираните сделки; 

 
8. ПРИМЕР ЗА МРП 
 

      

Дружество А от държава Х е разработило специален материал „Силон”, използван във 
военното производство. Дружеството кандидатства и получава патент за химичната 
формула на материала. А предоставя лиценз за производство на „Силон” на дъщерното 
си дружество Б в държава У. Поделението за развойна дейност на дружество Б 
доразвива материала „Силон” за нуждите на сектори извън военната промишленост и го 
дистрибутира много успешно в своята страна. А не понася преки разходи във връзка с 
лицензирането на „Силон” на Б и не поема разходи във връзка с рекламирането на 
продукта на пазара в държава У. Приходите на Б от продажбите на „Силон” възлизат на 
10 000 000$, а разходите му за развойна дейност на 8 000 000$, т.е. реализира печалба 
от 2 000 000$. Стойността на използваните активи на Б възлиза на 6 000 000$. На базата 
на анализ на представителна извадка от дружества от държава У, изпълняващи подобни 
на дружество Б функции, се установява, че средната възвращаемост на активите на Б 
при производството на „Силон” е 10%. Това определя нормална пазарна печалба от 
600 000$ (6 000 000$х10%) и остатъчна печалба от 1 400 000 $ (2 000 000$ - 600 000$). По 
този начин дружество Б ще бъде компенсирано само за рутинната си функция по 
производство на „Силон” без да се отчитат нематериалните блага, свързани с него. 
Остатъчната печалба от 1 400 000$ е свързана със създаването на химичната формула 
на „Силон” и неговата доразработка. В този случай, за да се измери относителната 
стойност на тези нематериални блага, се използва съотношението между 
капитализираните разходи за развойна дейност и приходите от продажби на „Силон”. 
След извършения анализ се установява, че стойността на капитализираните разходи на 
дружество А са 0,40$ за всеки 1$, а на дружество Б – 0,20$ на всеки 1$. Така А и Б 
допринасят 0,60$ капитализирани разходи за развойна дейност във всеки 1$ продажби. 
Приносът на А е 2/3 (0,40$/0,60$) от общият принос. При това положение А следва да 
получи лицензионно възнаграждение в размер 2/3 от остатъчната печалба в размер на 
1 400 000 $, т.е. 933 333$, а печалбата на Б е остатъкът от 466 667$. 
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1. ЩО Е ВЪТРЕШНОГРУПОВА УСЛУГА1. ЩО Е ВЪТРЕШНОГРУПОВА УСЛУГА 

 
С понятието вътрешногрупови услуги се обозначават услугите предоставяни между 
членове на една и съща група, в частност технически, административни, финансови, 
логистически, услуги по УЧР и всякакви други услуги. Сред вътрешногруповите услуги не 
попадат споразуменията за разпределяне на разходи, при които членове на група 
съвместно придобиват, произвеждат или доставят стоки, услуги и/или нематериални блага, 
като разпределят помежду си разходите за тези дейности. Тук е необходимо да се направи 
ясно разграничение между споразуменията за разпределяне на разходите със същинските 
случаи на вътрешногрупови услуги, при които възнаграждението се определя на базата на 
разпределяне на разходите плюс надценка и при които членовете на групата не 
придобиват, произвеждат или доставят съвместно стоки, услуги и/или нематериални блага.  
 
2.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИ ЦЕНИ ПРИ ВЪТРЕШНОГРУПОВИ УСЛУГИ – ОСНОВНИ 
ПРОБЛЕМИ 

 
Съществуват два основни проблема при анализа за установяване на съответствието с 
пазарните цени при вътрешногруповите услуги. Това на първо място е  

 установяването, че вътрешногруповите услуги са фактически извършени и на 
второ място 

 установяването дали определената цена за такива услуги съответства на тази, 
която би се определила при обичайни търговски и финансови 
взаимоотношения между независими лица при съпоставими условия. 
 

Доколко е налице реално предоставяне на вътрешногрупови услуги, би следвало да 
изясним като си отговорим дали дейността по предоставяне на услуги, гарантира на 
съответния член от групата, към когото те са насочени, реализирането на 

      

 
НОРМАТИВНА БАЗА И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 
 
ЧЛ.51-55 ОТ НАРЕДБА № Н-9 
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА VII 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Централизирането на множество административно-управленски услуги в едно 
дружество (често дружество-майка), което обслужва дейността на всички или 
няколко предприятия от група от свързани лица, подбрани по регионален или 
функционален признак, е познато в практиката като „вътрешногрупови 
услуги”. Предоставянето на такива услуги се среща често в 
многонационалните компании и представлява приоритетна насока за данъчен 
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икономическа или търговска изгода за подобряване на търговските му позиции. За 
целта най общо е необходимо да се установи, дали едно независимо предприятие би 
платило за предоставянето на такава услуга от друго предприятие, съответно дали би 
направило разходи само да извърши тази дейност.  
 
Въпросът дали е налице изобщо предоставянето на услуга е актуален в частност и при 
договаряне на абонаментно обслужване или при така наречените „услуги при 
необходимост”. В тези случаи се заплаща регулярно конкретна сума срещу ангажимент за 
предоставяне на определени услуги при възникване на необходимост за това. 
Вътрешногрупова услуга в тези случаи ще бъде налице тогава, когато е оправдано да се 
очаква, че независимо лице при съпоставими условия ще понася постоянни разходи за 
гарантиране извършването на услуга до момента в който това стане необходимо.  
 
Независимо лице не би се съгласило да понася постоянни разходи, когато: 

 потенциалната нужда от услуга е твърде далечна във времето или е малко вероятно 
да възникне изобщо; 

 предимствата от подобен начин на подсигуряване на такива услуги са пренебрежимо 
малки или липсват; и  

 конкретните услуги могат да се получат бързо и лесно от външни за групата 
източници, без да са необходими подобни споразумения. 

 
Изгодите за член на групата от предоставянето на абонаментни вътрешногрупови услуги, 
трябва да се разглежда за период от няколко години, така както това е посочено изрично и 
в чл. 52, ал. 1 на Наредбата за реда и начините за прилагане на методите за определяне 
на пазарни цени.  

 
В случаите когато се установи реално оказване на услуги е необходимо да се установи и 
дали: 

1) оказаните услуги не се дублират с такива получени от трети лица или се 
извършват като дейност и от лицето-получател на услугите; 

2) кого ползват реално тези услуги – дружеството майка или дъщерното 
дружество. 

 
Необходимо е да се отбележи, че по принцип не би следвало да се признават за 
вътрешногрупови услуги дейности, които дублират такива, които даден член на групата 
извършва за своя сметка или получава като услуги от трето лице или лица. Изключение 
следва да се допуска само когато това е временно явление, например в период на 
реорганизация или когато дублирането се извършва с цел намаляване на риска от вземане 
на неправилни бизнес решения (например получаването на второ правно становище). 

 
Като красноречиви примери за услуги, ползващи компанията майка, а не дъщерното 
дружество, могат да се посочат такива имащи за предмет: 

      

 дейности определени от правната същност на компания майка, като срещи на 
акционерите на централата, емитиране на акции на компанията майка и участие в 
надзорен съвет на дъщерни дружества; 
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 организиране на счетоводната отчетност и изготвяне на счетоводни документи и 
справки, включително консолидация на финансовия отчет, в съответствие със 
счетоводните нужди и изисквания на компанията майка; 

 дейност по набиране на средства по финансиране на дялово участие (не и в 
случаите, когато компанията майка набира средства от името на друг член на 
групата). 
 

Извън посочените по-горе случаи, при които целият размер на разхода ще се третира като 
„скрито разпределение” за целите на данъчното облагане, когато се констатира, че е 
налице извършена вътрешногрупова услуга, ще бъде необходимо да се установи, доколко 
сумата на реализираното възнаграждение е в рамките на съответните за конкретната 
дейност пазарни цени.  За целта на първо място, също както и в общия случай на 
определяне на пазарни цени, е необходимо да се изясни какви условия за оказване на 
услугите са договорени между свързаните лица. В частност, следва да се отчита, че е 
неоправдано при еднократни услуги цената за тях да се определя на база на оборота на 
получаващото ги лице.  

 
При вътрешногруповите услуги е необходимо да се прави разлика между “външни 
разходи”, т.е. услуги от външни за групата фирми, при които компанията майка просто 
получава фактури за разходи от такива фирми и “вътрешни разходи” при които услугите 
са извършени от компанията майка (или друга компания извършваща вътрешногрупови 
услуги). При “вътрешни разходи” компанията майка е в правото си да начисли печалба, тъй 
като предоставя услуга, чиято стойност е създадена от самата нея. При “външни разходи” 
компанията майка не добавя към получените от трети лица услуги никаква стойност и 
съответно няма право да начислява и реализира печалба. Като изключение от това 
правило е допустимо начисляване на съвсем минимална печалба за извършваната 
дейност по администриране на такива “външни разходи” в размер на не повече от 0.1%-
0.2%.  

 

      

Като най-често използвани за определяне на пазарните цени при вътрешногруповите 
услуги в практиката са се наложили методите на сравнимите неконтролирани цени и на 
увеличената стойност. В тази връзка, предпочитанията към тези два метода са намерили 
отражение в текста на чл. 51, ал. 1 от Наредбата за прилагане на методите за определяне 
на пазарни цени. Там изрично е отдадено предпочитание към тяхното използване както 
поотделно така и в комбинация. Естествено не може да се твърди, че тези методи са най-
подходящи в абсолютно всички случаи, поради което в ал. 2 на същия член от Наредбата, 
изрично е предвидена възможността за прилагането и на останалите методи за 
определяне на пазарни цени в случаите, в които методите на сравнимите неконтролирани 
цени и увеличената стойност не дават възможност за определянето на достоверни 
резултати за търсените стойности на пазарни цени.  
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Наложилите се през последните години нива на обичайна печалба при вътрешногрупови 
услуги са в размер от 3% до 8%. Всякакви нива, различни от посочените, би следвало да са 
сигнал, че е необходимо задълбочено изследване на отчетените разходи с такъв характер. 
Представянето на данни, показващи, че реализираните от компанията-майка печалби са в 
посоченият диапазон, също не означава, че те задължително отговарят на изискването да 
са определени на пазарен принцип. Друг индикатор за възможно манипулиране на 
разходите между свързани лица е съотношението между общата стойност на оказаните 
вътрешногрупови услуги и нетните приходи от продажби на получаващото услугите 
дружество. В случай че този коефициент надвишава 4%, следва да се премине към по-
задълбочен анализ на оказаните услуги и свързаните с тях разходи. Естествено 
установяването на коефициент в рамките от 0%-4% не означава автоматично, че 
стойността на оказаните услуги е пазарно определена. 
 
3.  ПОДХОДИ ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО И БАЗА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ 
 
Наредба № Н-9 относно реда и начините за определянето на пазарните цени допуска два 
подхода при определяне цената на оказаните вътрешногрупови услуги – директен и 
индиректен. При индиректния подход общата цена на услугите се разпределя между 
лицата, които са бенефициенти по тези услуги чрез предварително зададена база, докато 
при директния цената на всяка услуга за всеки бенефициент (свързано дружество) е 
индивидуално установима. В тази връзка следва да се има предвид, че такова индиректно 
ценообразуване е допустимо само, когато не е възможно да се извърши директно 
определяне на цените (чл. 53, т. 2, б. „а” и „б” от Наредба № Н-9). По правило 
препоръчителен е директният подход, тъй като при равни други условия дава много по-
точни резултати и се доближава до модела на взаимоотношения между независими лица, 
поставени в сходни пазарни условия. Често обаче трудности от чисто практически характер 
налагат прилагането на индиректния подход и той е допустим, когато дружеството може да 
обоснове неговото използване.  
 
Както вече бе споменато при индиректния подход общите разходи на дружеството, 
оказващо вътрешногрупови услуги, се споделят между всички бенефициенти (свързани 
дружества) на тези услуги чрез определена база/ключ на разпределение.  Всеки ключ за 
разпределение трябва да отразява икономическите характеристики на всеки отделен 
случай, да отчита възможности за манипулации, да следва стабилни счетоводни принципи, 
както и да предвижда компенсация или разпределение на разходи в съответствие с 
фактическите или очакваните изгоди за получателя им. Най-общо казано изборът на ключ 
за разпределение следва чисто икономическа логика. По-долу са изброени някои примерни 
ключове за разпределение в зависимост от оказаната услуга: 
 

      

Услуга Ключ за разпределение 
Маркетинг Оборот 
Комуникации Оборот 
Обслужване на клиенти Оборот 
Счетоводни услуги Брой операции 
Фактуриране Брой операции 
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Управление на вземанията Размер на непогасените вземания 
Управление на човешките ресурси Брой служители 
Безопасност на труда Брой служители 
Снабдяване Обем на покупките 
Информационни технологии Брой работни станции (компютри) 
 
4. ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ СПРЯМО 
ВЪТРЕШНОГРУПОВИ УСЛУГИ  

 
А) В България е регистрирано и действа дъщерно дружество на австрийска компания, 
действаща в областта на строителството. Дружеството майка оказва услуги в областта на 
счетоводната дейност на дъщерното дружество, чиято цел е да се съставят от него 
счетоводни отчети съобразени с нуждите и изискванията на дружеството майка. 
Независимо, че е използван метода на сравнимите неконтролирани цени за определяне на 
пазарни равнища на цените на оказваните услуги, същите не е необходимо да се 
разглеждат детайлно за установяване на тяхното съответствие, доколкото в конкретният 
случай следва да се констатира, че отсъства реална вътрешногрупова услуга, в резултат 
на която да възниква икономическа изгода за дъщерното дружество. 

 
Б) В България е регистрирано и действа дъщерно дружество на гръцка компания с дейност 
в областта на рекламата и подразделения в няколко страни от Балканския полуостров. В 
компанията майка са централизирани редица дейности и се оказват вътрешногрупови 
услуги на всички членове на групата в областта на счетоводството и финансите, 
управлението на човешките ресурси и общата дейност на групата. Доколкото в областта на 
управлението на човешките ресурси и услугите във връзка с дейността на групата, 
изразяващи се в посредничество и организация при осъществяването на рекламни 
кампании на териториите едновременно на две или повече страни, в които действат 
дружества на същата, е възможно да се установят идентични доставки на услуги между 
независими предприятия, групата обосновано е избрала метода на сравнимите 
неконтролирани цени за определянето на ценовите равнища на вътрешногруповите услуги. 
Относно услугите в областта на счетоводството и финансите, доколкото не е установена 
сходна сделка с подобна услуга, групата е използвала метода на увеличената стойност за 
определяне на ценовите равнища на вътрешногруповите услуги. 

 
В) Голяма международна компания, действаща в областта на добива, преработката и 
търговията с течни горива, взема решение за закриване на своите центрове за услуги на 
клиенти в България и други страни от региона и централизирането на тази дейност в 
Турция. Тъй като в тази област е трудно да се установи сравнима неконтролирана сделка, 
избраният от компанията метод за определяне на пазарното равнище на цената на 
контролираната сделка е този на увеличената стойност.  

 
5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ ПРИ ТРАСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ 
ВЪТРЕШНОГРУПОВИ УСЛУГИ 

 
В случаите когато са отчетени разходи за вътрешногрупови услуги и: 

      

 такива услуги реално не са извършени; или  
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 оказаните услуги се дублират с такива получени от трети лица или се извършват 
като дейност и от лицето получател на услугите; или 

 услугите ползват реално дружеството майка, а не дъщерното дружество,  
съществува възможност същите като „скрито разпределение на печалбата” да бъдат 
отнесени в целия размер на отчетените разходи в увеличение на счетоводния финансов 
резултат на отчелото ги дружество. Съгласно пар. 1, т. 5 от ДР на ЗКПО, "скрито 
разпределение на печалба" са начислените разходи от данъчно задължено лице, 
несвързани с осъществяваната от него дейност или превишаващи обичайните пазарни 
нива, в случаите, когато са извършени в полза на акционерите, съдружниците или 
свързани с тях лица. 
 
При условие, че вътрешногруповите услуги са реално оказани, но размерът на 
определената цена за тези услуги не съответства на тази, която би се определила при 
обичайни търговски и финансови взаимоотношения между независими лица при 
съпоставими условия, като „скрито разпределение на печалбата”, съгласно цитираното по-
горе определение, може да се определи превишението в определената между свързаните 
лица цена над тази определена при пазарни условия.   
 
Освен преобразуване на счетоводния финансов резултат, на дружеството отчело разходи 
представляващи „скрито разпределение на печалбата” следва да се наложи и 
имуществена санкция по чл. 267 от ЗКПО в размер на 20 на сто от начисления разход. 

 
В случаите когато за услуги с място на изпълнение на територията на страната е начислен 
ДДС и се установи, че отчетените разходи за същите следва да се определят като „скрито 
разпределение на печалбата”, ще е налице възможност за  непризнаване на право на 
данъчен кредит поради липса на получена услуга по облагаема доставка или поради 
факта, че получената услуга не се използва за целите на извършваните от съответното 
регистрирано лице облагаеми доставки. 

 
За целите на облагане на дружеството, реализирало доход при вътрешногрупови услуги, 
при които е налице „скрито разпределение на печалбата”, доходът ще се квалифицира като 
дивидент на основание на пар. 1, т. 4, б. „в” от ДР на ЗКПО. В тези случаи, на основание на 
чл. 111 от ЗКПО (в сила до 31.12.2008 г.), реализираният доход ще подлежи на облагане с 
данък при източника в размер на 5 % съгласно чл. 200, ал. 1 от ЗКПО, дори и в случаите 
когато е реализиран от дружество-майка от държава членка на Европейската общност. При 
облагането на квалифицираните като дивидент доходи, органите по приходите следва да 
се съобразяват с разпоредбите на сключените и действащи СИДДО. 
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1. ДЕФИНИЦИЯ1. ДЕФИНИЦИЯ   
 
Счетоводното законодателство използва терминът „нематериален актив”, който по 
дефиниция е установим непаричен актив без физическа субстанция, който се използва 
при производството или доставката на стоки и услуги, за отдаване под наем на други 
лица или за административни цели. 
 
За целите на трансферното ценообразуване е въведено понятието нематериално благо, 
което представлява всеки търгуем продукт, който няма физическа субстанция, в чието 
създаване е въплътен интелектуален труд или са положени значителни маркетингови 
усилия. Видовете нематериални блага могат да бъдат: 

 патенти, ноу-хау, компютърни програми, чертежи и модели (тези блага са резултат 
от рискови дейности на предприятията и предполагат високи разходи за 
изследователска и развойна дейност. Предприятието, което ги е създало, 
възстановява извършените за тази цел  разходи чрез продажба на продуктите или 
сключване на договори за предоставяне на услуги или договори за лицензии); 

 авторски права върху произведения на литературата, науката и изкуството; 
 фабрични или търговски марки и търговски наименования, мрежи за дистрибуция, 
клиентски листи, уникални имена, символи или образи. 

 
2. ВИДОВЕ ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕМАТЕРИАЛНИ БЛАГА 
 
2.1 Авторски и лицензионни възнаграждения 
 
Експлоатацията на нематериалното благо в рамките на групата се предоставя срещу 
заплащането на възнаграждение, което зависи от срока на използване на благото и 
най-често се формира като процент от нетните приходи от продажби. В някои случаи е 
възможно определяне на фиксирано възнаграждение за брой използвания на 

      

 
НОРМАТИВНА  БАЗА  И  ПОМОЩНИ  МАТЕРИАЛИ 
 
ЧЛ.56-61 ОТ НАРЕДБА № Н-9 
МСС 38 „НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА VI  

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Специалното разглеждане на сделките с нематериални блага е необходимо, 
поради факта, че тези продукти се оценяват изключително трудно, както за 
данъчни, така и за счетоводни и търговски цели. Нематериалните продукти са 
активи, които могат да имат значителна пазарна стойност, въпреки че може да 
нямат определена балансова стойност. С тези продукти в повечето случаи е 
асоцииран значителен риск, което предопределя и начина на договаряне и 
формиране на тяхната цената. 
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продукта. Този подход поставя два проблема: кой трябва да плати за лицензионното 
възнаграждение и как да се определи неговият размерът. От икономическа гледна 
точка само онези предприятия в групата, които очакват да извлекат финансова изгода 
(оперативна печалба) от нематериалните блага, би следвало да плащат авторски и 
лицензионни възнаграждения. Заплащането на авторски и лицензионни 
възнаграждения от дистрибутор (например за търговска марка) не предполага, че той 
извършва допълнителни разходи за цялостното промоциране на марката посредством 
световни рекламни кампании. 
 
2.2 Заплащане за научноизследователска и развойна дейност (НРД) 
 
Обикновено резултатите от тази дейност се използват от повече от едно предприятия 
в групата от свързани лица. Поради тази причина логично е разходите за тази дейност 
да се разпределя между лицата, които имат потребност и използват резултатите от 
НРД. Изложените съображения по-горе относно лицето, което следва да заплати за 
тези резултати и за тяхната пазарна стойност, са валидни и в този случай (в 
допълнение виж фиш „Споразумения за разпределяне на разходите”). 
 
2.3 Включване на цента на нематериалното благо в трансферните цени за стоки или 
услуги  
 
Този ценови подход затруднява определянето на цената както на нематериалното 
благо, така и на стоките и услугите. В тези случаи следва да се определи каква част 
от общата цена се причислява към отделните компоненти (стоки, услуги, 
нематериални блага), предмет на продажба. Допълнителен аргумент в полза на 
разпределянето на общата цена спрямо отделните компоненти на сделката е 
възможността за облагане с данък при източника на евентуалните авторски и 
лицензионни възнаграждения. 
 
3. МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ НА ТЪРГОВИЯТА С НЕМАТЕРИАЛНИ БЛАГА 
 
Мултинационалните групи се стремят преди всичко да компенсират възможно най-добре 
онези предприятия от групата, притежаващи и/или развиващи нематериални блага за 
сметка на другите членове на групата. В областта на международния данъчен контрол 
трябва: 

 да се отчита, че трансферните цени засягат не само търговията с материални блага и 
услуги, а и сделките с нематериалните блага, които поставят сериозни проблеми пред 
данъчните администрации; 

 да се отчитат спецификите при ценообразуването на нематериални блага; 
 да се вземат предвид наличието на нематериални блага при анализа на политиката на 
трансферно ценообразуване. 

 
4. ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ 
 

      

Стойността на нематериалните блага не зависи от извършените за създаването им 
разходи или балансовата им стойност. Тази стойност се предопределя от множество 
фактори: очаквани изгоди от нематериалното благо, уникалност, срок на защита, 
технологична новост, териториален обхват (например за патенти и лицензии), 
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популярност на наименованието, ефективност на качествения контрол, размери на 
рекламните разходи и техният успех (за търговските марки и наименования), 
възможности за намаляване на рисковете, свързани с околната среда или с 
отговорността на продуктите. 
 
Всеки един от горните фактори трябва да бъде взет предвид при извършването на 
сравнителен анализ на контролираната и неконтролираната сделка за целите на 
определянето на пазарните цени. 
 
При определянето на пазарните цени при сделки с нематериални блага се вземат 
предвид следните два фактора: 

1. очакваните от страна на приобретателя на нематериалното благо 
икономически изгоди под формата на допълнителна печалба или икономия на разходи в 
резултат от придобиването и/или използването му (основен фактор); и 

2. възможността на прехвърлителя по сделката да възстанови разходите, 
свързани с придобиването или създаването на нематериалното благо, и да реализира 
обоснована норма на възвръщаемост (допълнителен фактор). 

 
4.1 Подходи за оценяване на нематериалните блага 
 
Съществуват четири възможни подхода за определяне на стойността на нематериалното 
благо:

 
4.1.1 Подход чрез пазара 
 
За да бъдат съпоставими, нематериалните блага трябва да отговарят на следните условия: 

 Да принадлежат към една и съща категория (напр. търговски марки); 
 Да се отнасят за сходни продукти или методи в същия стопански сектор; 
 Да пораждат очаквания за съпоставима печалба. Така в някои случаи вместо да се 
прави сравнение със съпоставими сделки, по-лесно е да се сравни процентът на 
възвръщаемост на тези нематериални блага с процента на възвръщаемост за 
съпоставими нематериални блага при независимите лица. За да бъде допустим обаче 
този подход, е необходимо да са изпълнени следните три условия: 

- прогнозираните печалби да се дължат на един и същи фактор (уникален 
характер на актива, продължителност на законовата закрила, технологична 
новост); 

- експлоатационните условия да са сходни (географска зона, изключителност 
на използването, срок  на използване) 

- експлоатационните разходи да са съпоставими (разходи за развойна дейност, 
разходи за търговска мрежа). 

 
Пазарната стойност на нематериалното благо може да бъде определена чрез два подхода: 

 като се анализират цените, установени за съпоставими нематериални блага; 
 като се анализира лицензионната стойност на нематериално благо от същото естество. 

      

Лицензионната стойност на нематериалното благо се оценява на базата на настоящата 
стойност на очакваните авторски и лицензионни възнаграждения. Този метод редовно се 
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прилага при наличието на лицензионни договори за съпоставим нематериален актив, 
сключени между независими предприятия.  
 
4.1.2 Подход чрез разходите за създаване или възстановяване 
 
Този подход се изразява в оценка на нематериалното благо на базата на историческите 
разходи за създаването му. Той се основава върху изчисляването на стойността на 
инвестицията в нематериалното благо за разработването му, увеличена с печалба, 
съответстваща обикновено на вътрешния процент на рентабилност на предприятието. 
След това настоящата стойност се разпределя спрямо броя на годините икономически 
живот на нематериалното благо, за да се получи годишната цена на благото. 
 
4.1.3 Сравнителен подход 
 
Предприятието начислява печалба предвид своите рутинни функции (т.е. тези, които не 
включват използване на някакво нематериално благо). Това става на базата на сравнение на 
коефициента на нетна печалба на свързаното предприятие с тези на съпоставими независими 
предприятия съгласно метода на транзакционната нетна печалба. След това сравнение, 
остатъкът от рентабилността се приема, че се дължи на нематериалното благо. На следващия 
етап тази възвръщаемост се разпределя между страните по контролираната сделка, като се 
използва метода на разпределената печалба. Този метод се прилага обичайно от 
англосаксонските държави (метод на разпределяне на остатъчната печалба). 
 
4.1.4 Подход, основан върху възвръщаемостта 
 
Този подход се изразява в оценяване на нематериалното благо на базата на резултатите, 
които са свързани с него. Методът на възвръщаемостта се основава върху равенството 
между оперативния резултат, след облагане, от продажби на продукти с търговска 
марката и рентабилността от инвестираните капитали за експлоатация на търговската 
марка. Оперативният резултат след облагане се използва за заплащане на различните 
активи, необходими за експлоатацията на благото: материални активи, нужди от 
оборотни средства и нематериални активи. 
 
Резултат, който може да бъде отнесен към нематериалните активи = Оперативен 
резултат след облагане – Покриване на разходите, необходими за експлоатацията 
(дълготрайни нематериални активи + дълготрайни материални активи + нужди от 
оборотни средства) 
 
Тази връзка позволява да бъдат оценени нематериалните активи на дадено дружество, тъй 
като: 
 
Стойност на нематериалните активи = настояща стойност на прогнозните резултати, 
които могат да бъдат отнесени към тези нематериалните активи. 
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5. ДАНЪЧНИ ПРОБЛЕМИ 
 
5.1 Прехвърляне и оценяване 
 
Практика на мултинационалните групи е да осъществяват различни схеми за данъчна 
оптимизация.  Някои от тези схеми включват прехвърлянето на нематериални блага към 
данъчни юрисдикции с ниски данъчни ставки срещу по-ниска от трансферна цена, което 
бива последвано от обратно предоставяне право на ползване на тези блага на 
първоначалния прехвърлител срещу заплащането на високи авторски и лицензионни 
възнаграждения. 
 
Друг вид схема на данъчна оптимизация се състои в разполагане/локализиране на 
нематериалните блага в държава, която по силата на СИДДО не облага авторските и 
лицензионни възнаграждения с данък при източника (т. нар. схема на търгуване на 
спогодби или “ treaty shopping” - техника, която се изразява в разполагането на даден 
член от групата в определена държава с цел извличане на изгоди от облекченията по 
дадена данъчна спогодба). 
 
5.2 Плащане на прекалено високо авторско и лицензионно възнаграждение  
 
Пълният размер на авторско и лицензионното възнаграждение ще се признае за данъчни 
цели, само ако той отговаря на пазарния принцип.  Неговата стойност следва да се 
прецени на базата на икономически анализ на ефекта от това благо върху двете страни 
по сделката. Ревизиращият орган трябва да оцени въздействието на равнището на 
авторското и лицензионно възнаграждение върху развитието на оборота и резултатите на 
ревизираното дружество. За тази цел може да се окаже полезно да се наблюдава 
практиката на конкурентните предприятия при съпоставими условия или обичайните 
практики в отрасъла. Така например дистрибутор, който притежава изключително право 
за дистрибуция на даден продукт, може да приеме да изплати по-високо от обичайното 
авторско и лицензионно възнаграждение за използването на дадена търговска марка, ако 
това му позволява да реализира печалби, по-високи от тези, които той би могъл да 
очаква от дистрибуцията на подобна стока без тази марка.  
 
Анализът на авторското и лицензионно възнаграждение трябва да се прави успоредно с 
анализ на общата оперативна рентабилност (след изплащане на авторското и 
лицензионно възнаграждение). 
 
5.3 Основа, върху която се изчислява авторското и лицензионно възнаграждение
 
Базата за изчисляване на възнаграждението следва да е определена по един и същи 
начин в ревизираното и съпоставимото независимо лице. В случай на изчисляване на 
база „приходи от продажби” трябва да се отчетат всички възможни отстъпки, отбиви, 
косвени данъци и др. фактори, които влияят върху размера на приходите. 
 
5.4 Безвъзмездно предоставяне на нематериални блага 
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Често в практиката едно дружество, което е собственик на дадено нематериално благо, 
го предоставя безвъзмездно на свързаните с него предприятия. В случая е необходимо 
първо да се идентифицират благата, чийто собственик е ревизираното предприятие и 
второ да се докаже, че това лице чрез предоставеното от него благо на другите членове 
на групата е осигурило някакво предимство/изгода на тези членове, за което при пазарни 
условия би следвало да се дължи възнаграждение. 
 
6. ОБЩО ПРЕПОРЪКИ КЪМ ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ БЛАГА 
 

 За постигането на по-голяма надеждност на резултатите, условията на сделките 
между свързаните предприятия не трябва да се отличават от тези, които биха били 
постигнати между независими предприятия. 

 
 Авторските и лицензионни възнаграждения обикновено се определят в 
зависимост от приходите от продажби или от обема на производството, и по 
изключение, според печалбите, реализирани от дружеството, което използва 
благото. Ако условията се променят, възнаграждението може да бъде 
изменено, например, ако собственикът на благото увеличи разходите си за 
защита на търговската марката. 

 
 Идентифицирането на предприемача, т.е. лицето, което поема рисковете от 
създаване на благото. От това зависи методът или методите за определяне на 
пазарните цени и следователно, разпределението на облагаемата основа в 
рамките на групите. Идентифицирането на предприемача ще позволи да се 
определи към коя страна по контролираната сделка следва да се причисли 
цялата или по-голямата част от печалбата, свързана с нематериалните блага. 

 
 Да се имат предвид евентуалните данъчни ефекти от прилагането на данъка при 
източника. Понякога границата между авторското и лицензионно възнаграждение, 
(например за трансфер на ноу-хау) и възнаграждението за техническа услуга е 
доста неясна. Освен това, авторското и лицензионно възнаграждение може да 
бъде прикрито в цената на трансферирана  стока или услуга. 

 
Най-често прилаганият метод при контролирани сделки с нематериални блага е методът 
на съпоставимите неконтролирани цени. Когато този метод не може да се приложи 
надеждно, е допустимо прилагането на метода на разпределената печалба.  
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1. АРБИТРАЖНА КОНВЕНЦИЯ1. АРБИТРАЖНА КОНВЕНЦИЯ 

 
1.1 Правна рамка 
 
По силата на чл. 3, ал. 3 и 4 от Акта за присъединяване във връзка с чл. 2 от Договора за 
присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз България и Румъния се 
присъединяват към конвенциите и протоколите, изброени в Приложение І. Тези 
конвенции и протоколи влизат в сила по отношение на България и Румъния на датата, 
определена от Съвета на ЕС в решенията, посочени в ал. 4. Под № 2 от Приложение I е 
включена Конвенция от 23 юли 1990 г. за премахване на двойното данъчно облагане във 
връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (Арбитражната конвенция) и 
свързаните с нея актове. Тази Конвенция е в сила за България от 01.07.2008 г. 

 
1.2 Цел 
 
Основна цел на Арбитражната конвенция е да осигури правна възможност за избягване 
на двойното данъчно облагане в случаите на трансферно ценообразуване, когато 
печалби, включени в облагаемия резултат на едно лице, са или ще бъдат включени в 
облагаемия резултат на свързано с него лице. В този смисъл Арбитражната конвенция 
създава механизъм за премахване на двойното данъчно облагане на печалби на 
свързани предприятия посредством процедура по взаимно споразумение между 
компетентните органи на заинтересованите държави. 

 
1.3 Компетентен орган 

      

 
НОРМАТИВНА  БАЗА  И  ПОМОЩНИ  МАТЕРИАЛИ 
 
АРБИТРАЖНА КОНВЕНЦИЯ 
СИДДО, ПО КОИТО РБЪЛГАРИЯ Е СТРАНА 
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР, ГЛАВА IV, РАЗДЕЛ „С” И „G” 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

Когато свързани лица осъществяват търговските си отношения при условия, 
различни от тези, които биха били приети между независими лица, данъчните 
администрации могат да коригират печалбите на тези лица с оглед 
елиминирането на ефекта, който специалните отношения между страните имат 
върху тези печалби. При тази корекция обичайно възниква двойно 
икономическо облагане в рамките на група от свързани лица, които прилагат 
трансферни цени. Този фиш разглежда действието и ефекта от процедурите по 
взаимно споразумение, регламентирани в международните договори, по които 
Р България е страна и които регулират избягването на двойното данъчно 
икономическо облагане. 
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За България компетентен орган по смисъла на Арбитражната конвенция е Министърът на 
финансите. 

 
1.4 Механизъм 
 
Всяко лице, което прецени, че действията на съответната данъчна администрация  могат 
да доведат до възникване на двойно данъчно облагане за предприятията в групата , 
може да се обърне към компетентния орган на своята държава за разрешаване на случая 
и елиминиране на такова двойно облагане. За България срокът за отнасяне на случая 
към Министъра на финансите е три години от връчване на ревизионния доклад, в който 
се съдържа предложение за коригиране на печалбите на лицето в случаите на 
трансферно ценообразуване. Ако молбата е добре обоснована съответният компетентен 
орган полага всички усилия за разрешаване на случая чрез взаимно споразумение с 
компетентния орган на другата засегната държава (първа фаза на процедурата). Когато 
компетентните органи на държавите не успеят да постигнат съгласие в рамките на две 
години от момента, в който случаят е отнесен към тях за разглеждане, Конвенцията 
предвижда сформиране на Арбитражна комисия (втора фаза на процедурата). Тази 
Арбитражна комисия следва да бъде съставена както от представители на компетентния 
орган на държавите, така и от независими експерти, определени от всяка държава. 
Изискванията към тези експерти са да бъдат граждани и местни лица на държавата, 
спрямо която се прилага Конвенцията, както и да бъдат независими и компетентни в тази 
област. Комисията трябва окончателно да разреши случая в рамките на 6 месеца от 
сезирането й, като спорещите данъчни администрации са длъжни да приемат решението 
на Комисията.  
 
1.5 Случаи, в които не следва да се приложи Арбитражната конвенция 
 
Компетентните органи на държавите не са длъжни да стартират процедура по взаимно 
споразумение или, в случай че такава е стартирана,  не са длъжни да съставят 
арбитражна комисия, когато в съдебно или административно производство се установи, 
че за действията, дали основание  за корекция на печалбите за целите на трансферното 
ценообразуване, се търси административна или наказателна отговорност на  едно от 
засегнатите предприятията. 
 
2. СИДДО, ПО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА 
 
2.1 Обща информация 
 
България е страна по 61 Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). 
В преобладаващия брой спогодби е предвидена възможност за извършване на корекции 
на печалбите на свързани лица и задействане на процедура по взаимно споразумение в 
случаите, когато тези корекции създават двойно икономическо облагане. 
 
2.2. Правно основание  
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Процедура по взаимно споразумение се задейства и провежда на основание на чл. 25 
във връзка с чл. 9, ал. 2 от Модела на СИДДО на ОИСР. 
 
2.3 Цел на процедурата 
 
Целта на процедурата, кореспондирайки напълно с духа на всяка СИДДО, е избягване на 
двойното данъчно облагане, което възниква в рамките на група от свързани лица при 
корекции за целите на трансферното ценообразуване на печалбите на едно лице, 
причислими към сделките му с едно или  повече лица от групата. Член 25 от Модела на 
СИДДО създава възможност за всеки данъкоплатец, без да му прегражда правото да се 
възползва от средствата за защита, предвидени в националното законодателство, да 
инициира процедура по взаимно споразумение и  така да предизвика елиминиране на 
двойното данъчно облагане чрез постигане на договореност между компетентните органи 
на двете държави. По този начин разпоредбата на чл. 25, наред с основното си 
предназначение за премахване на двойното юридическо облагане, предвижда и 
механизъм за елиминиране на двойното икономическо облагане в случаите по чл. 9, ал. 1 
от Модела на СИДДО на ОИСР. В тази връзка, извършването на кореспондираща 
корекция на основание чл. 9, ал. 2 от Модела на СИДДО попада в обхвата на 
процедурата по взаимно споразумение, както по отношение на преценката на 
обосноваността на корекциите, така и по отношение на техния размер.  
 
2.4 Компетентен орган 
 
За България компетентен орган по смисъла на всички действащи СИДДО е Министърът 
на финансите. 
 
2.5 Механизъм 
 

      

Начинът на действие на процедурата за взаимно споразумение по смисъла на СИДДО е 
идентичен с този, предвиден като първа фаза на процедурата по взаимно споразумение 
по Арбитражната конвенция. Всяко лице, което прецени, че действията на съответната 
данъчна администрация (т.е. извършване на корекция на печалбите му за целите на 
трансферното ценообразуване) може да доведе за него до възникване на двойно 
данъчно облагане, може да се обърне към компетентния орган на своята държава за 
разрешаване на случая и елиминиране на такова двойно облагане чрез извършване на 
кореспондираща корекция на печалбите на свързаното с него лице в другата държава. В 
България срокът по СИДДО за отнасяне на случая към Министъра на финансите е по 
правило три години от връчване на ревизионния доклад, в който се съдържа 
предложение за коригиране на печалбите  на лицето в случаите на трансферно 
ценообразуване. Ако молбата е добре обоснована, съответният компетентен орган 
полага всички усилия за разрешаване на случая чрез взаимно споразумение с 
компетентния орган на другата засегната държава. Всяко постигнато споразумение се 
прилага независимо от сроковете, предвидени в националното законодателство на 
договарящите държави. Основната разлика при процедурата по СИДДО спрямо тази, 
инициирана на основание Арбитражната конвенция е, че в първия случай не е предвиден 
краен срок за приключване на процедурата, нито е предвидено сформиране на 
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независима експертна комисия, която окончателно да се произнесе по всеки конкретен 
случай, когато държавите не са в състояние да постигнат съгласие помежду си. В тази 
връзка недостатък на процедурата по СИДДО е, че тя може да се проточи изключително 
дълго време като няма гаранции, че ще бъде постигнато споразумение между държавите. 
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1. ДЕФИНИЦИЯ НА СРР1. ДЕФИНИЦИЯ НА СРР 
 
Споразумението за разпределение на разходите (СРР) е рамково споразумение, което 
позволява на предприятията в рамките на групата да споделят разходите и рисковете за 
производство или създаване на стоки, услуги или нематериални блага и да определят 
характера и обхвата на интересите на всеки от участниците в по отношение използването 
на разработените/създадените стоки, услуги или нематериални блага. 
 
СРР са създадени преди всичко за улесняване локализирането и прехвърлянето на 
правата на интелектуална или индустриална собственост в рамките на международните 
групи от свързани дружества. Техният предмет се изразява най-вече в създаването на 
нематериални блага (напр. разходи за разработването на патент, който може да намали 
производствените разходи за даден продукт, процес, формула и т.н., ноу-хау), 
независимо че тяхното използване в областта на предоставянето на услуги проявява 
възходяща тенденция в последно време (за оптимизиране на съществуващата синергия 
за услуги, общи за дадени поделения на групата, като например правни или счетоводни 
услуги). 
 
2.  ПОЛЗА ОТ СРР 
 
ССР като механизъм притежава множество предимства по отношение на данъчната 
стратегия на групата и по-специално това, че може да позволи елиминирането на 
определени проблеми, свързани с международното използване на нематериалните 
блага, като например облагането с данък при източника или оценяването на пазарния 
размер на вътрешногруповите авторски и лицензионни възнаграждения. 

3. УЧАСТНИЦИ В СРР 
 
Още от самото си създаване СРР трябва да е дефинирало обхвата на дружествата, 
участващи в споразумението. Предприятие, останало извън обхвата, не може да се 
възползва от благото, услугата или стоката, които са предмет на СРР, освен ако не 

      

 
ПОМОЩНИ  МАТЕРИАЛИ 
  
РЪКОВОДСТВО НА ОИСР В ОБЛАСТТА НА ТРАСФЕРНОТО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ,  
ГЛАВА VIII 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ 

СРР представляват договорености между свързани дружества, чийто предмет е 
споделяне на ресурсите, необходими за разработване на нематериални блага 
или за производство на стоки или услуги, от които тези дружества ще се 
извлекат икономически изгоди.  
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заплати на участниците в СРР възнаграждение при пазарни условия (т. нар. входна 
такса или „buy-in fee”). 

 
4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИНОСА НА УЧАСТНИЦИТЕ
 
Разходите, възникнали от развойната дейност, трябва да бъдат разпределени между 
членовете на споразумението пропорционално на печалбата, която всеки от тях 
прогнозира да реализира в резултат на осъществяването на това споразумение.  
 
Така с оглед на проблемите на трансферното ценообразуване този механизъм на 
финансиране изисква: 

 да се дефинира схемата за разпределение на разходите, възникнали от СРР; 
 и да се определи размерът на вноската на всеки участник. 

 
4.1 Дефиниране на схемата за разпределение на разходите 
 
Схемата на разпределение на разходите трябва да отразява дела на всяко от 
участващите предприятия в печалбите или в очаквания размер на икономиите (Вж. 
Ръководство на ОИСР, Глава VIII, параграф 8.13). 
 
На практика разпределението трябва да се основава върху най-надеждното измерване 
на очакваната печалба, която се проявява непряко чрез броя на произведените единици 
(продадени или използвани), оборота на участниците или техния оперативен резултат. 
Всъщност измерването на очакваната печалба може да се основава върху броя на 
произведените, използвани или продадени единици, когато създадената печалба ще 
бъде една и съща за всяка произведена, използвана или продадена единица. 
 
Могат да се използват и други показатели, ако се окажат икономически обосновани (в 
областта на оказване на услуги по управление на човешките ресурси - брой на 
служителите или в областта на информационни услуги - брой на компютрите на всеки 
участник). 
 
4.2 Стойност на дължимата вноска от всеки участник в СРР 
 
Тя трябва да съответства на сумата, която би била определена от независими 
предприятия при съпоставими условия (Вж. Ръководство на ОИСР, Глава VIII, параграф 
8.14). 
 

      

На практика участниците допринасят пряко за създаването на нематериалното благо, 
като предоставят на разположение на СРР изследователските си центрове, специалисти, 
специфични нематериални активи, или просто като поемат пряко разходите за 
управлението на споразумението. В този смисъл вноската на всеки участник се изчислява 
чрез понесените от него разходи във връзка със създаването на продукта или услугата. В 
определени случаи е удачно тези вноски да се базират на пазарната стойност на 
участието вместо на база понесени разходите. Този подход би бил удачен и лесно 
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приложим например, когато се ангажира външен доставчик на услуги и разходите, 
свързани с този доставчик, се разпределят между участниците в СРР. 
 
5. ПОДХОД ЗА КОНТРОЛ 
 
Поведението на всеки от партньорите в ССР трябва да бъде като на независим 
икономически субект. Едно СРР ще съответства на принципа на свободната конкуренция, 
само ако всеки от сключилите го дружества допринася за резултатите от него в 
съответствие със своите очаквания за печалба.  
 
5. 1 Обосноваване на разходите 
 
Класическите проблеми, свързани с обосноваването на разходите при СРР 
(осчетоводени разходи и основателност на тяхното признаване), са близки до срещаните 
в рамките на контрола на вътрешногруповите услуги и се свързват също така с въпроса 
за документалната обоснованост на трансферните цени.  
 
5.2 Естество на разходите 
 
Само с помощта на задълбочен анализ ще може да се дефинира вида на 
съществуващото СРР и да се определят принципите, които трябва да управляват 
сделките, включени в тази договорна рамка. На първо място следва да се прецени дали 
ревизираното предприятие може действително да се възползва от услугите, продуктите 
или нематериалните блага, разработени в рамките на СРР - извършваните услуги на 
бива да дублират вече съществуващи функции в дружеството бенефициент на 
услугите. 
 
На второ място трябва да се установи дали разходите се поемат действително от 
участниците. Така когато предприятието, което поема разходите, извършва редица 
дейности, които не са обхванати от СРР, ще е необходимо задълбочено проучване, за да 
се установи правилното разпределение на разходите (функционалните органиграми на 
дъщерното дружество, предоставящо услугата, както и на дружеството бенефициент, в 
които се посочват имената на служителите и тяхното възнаграждение, както и 
длъжностни характеристики могат да са от полза за обосноваване на цялостното или 
частично разпределение на заплатите като част от разходите). Уместно е също така да се 
изискат работните графици (time-sheets) и кратко описание на дейностите. 
 
6. РИСКОВИ ФАКТОРИ 
 
6.1 Размер на фактурираните разходи. 
 
Когато едно дружество плаща вноска, за да се включи в СРР, следва да се установи дали  
понесените от него разходи са свързани с разработването на общото нематериално 
благо. И обратно, когато дружество фактурира своите разходи за създаването на общия 
продукт, трябва да се установи дали всички разходи са правилно отразени. 
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В подобни случаи могат да възникнат въпроси, свързани с третирането на някои разходи: 
административните разходи, финансови разходи, амортизации, провизии, извънредни 
разходи, разходи за разпределение на опции върху акции. 
 
6.2 Разпределение на разходите 
 
За тази цел следва да се извърши анализ на обосноваността на схемата за 
разпределение.  
 
Възникват следните въпроси: 

 каква е икономическата връзка между услугата или разработеното нематериално 
благо и избраната схема за разпределение; 

 кой подход да бъде избран за оценяване на нематериалните инвестиции; 
 ако е приложимо, каква е основателността на използването на прогнозни данни. 

 
6.3 Изменение на персоналния обхвата на ССР 
 
Този проблема възниква, когато дадено предприятие се включва или прекратява 
участието си в СРР. В такъв случай новият член, който автоматично получава достъп до 
нематериалното благо, разработено в резултат на СРР, трябва да заплати входна такса, 
чийто размер следва да бъде адекватно определен. Колкото до напускащото дружество, 
то предоставя своя дял от нематериалното благо на останалите членове. Следователно 
то трябва евентуално да получи компенсаторно плащане (т. нар. такса за напускане или 
„buy-out fee”). 
 
6. 4 Риск от децентрализация на нематериалното благо 
 
За дадена група може да бъде изгодно да локализира своите разходи за разработване на 
нематериално благо в страни с висока данъчна ставка, а самия нематериален продукт в 
страни с ниска данъчна ставка.  
 
7. НЯКОИ РЕАКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ 
 
7.1 Когато изследователските центрове се намират в България, е необходимо: 
 

 да се определи дали изследователският център участва в СРР или само изпълнява 
изследователски и развойни услуги по възлагане и за сметка на групата и/или на 
СРР (евентуално преквалифициране на възнагражденията за вътрешногрупови 
услуги); 

 да се изследва използването на правата на индустриална собственост в рамките 
на групата и локализацията  на дружествата ( обикновено в страни с облекчен 
режим на данъчно облагане), упълномощени от СРР да предоставят право на 
ползване на резултатите от ССР (напр. чрез лицензии). 

 
7.2 Случаи на преквалифициране на възнагражденията за вътрешногрупови услуги в СРР 
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Възможно е дружествата да споделят всички разходи и рискове за разработване на общо 
нематериално благо (търговска марка, ноу-хау и т.н.) посредством споразумения за 
вътрешногрупови услуги. Тези разходи се прикриват в други разходи (разходи за 
управление, финанси, маркетинг и т.н.), също така разпределени между дружествата в 
групата. Ако участието в създаването на това нематериално благо не е изрично уредено, 
дружеството майка ще може да получи необосновано от своите дъщерни дружества или 
от трети дружества авторски или лицензионни възнаграждения за използването на 
създаденото благо от всички дружества благо. 
 
7.3 СРР и данъка при източника 
 
СРР дава възможност да се избегне облагане с данък при източника, тъй като в повечето 
страни вноските в СРР не се третират като авторски и лицензионни възнаграждения. 
Данъчното третиране може да е различно, когато например тази вноска се 
преквалифицира във възнаграждение за вътрешногрупови услуги. 
 
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИЗИСКВАНА В РАМКИТЕ НА СРР  
 

 списък на участниците; 
 списък на всяко друго свързано предприятие, което ще участва в дейността на СРР 
или което би трябвало да експлоатира или използва резултатите от тази дейност; 

 обхват на специфичните дейности и проекти, обхванати от СРР; 
 срок на споразумението; 
 условия, според които се измерват съответните дялове от очакваните печалби на 
всеки участник и използваните прогнози за определяне на техните размери; 

 форма и стойност на първоначалния принос на всеки участник, както и подробно 
описание на начина, по който е била определена стойността на първоначалния и 
текущия принос, и какви счетоводни принципи се прилагат към всички участници 
при оценяването на разходите и на стойността на приноса; 

 предвидено разпределение на отговорностите и задачите, свързани с дейността по 
СРР, между участниците и другите предприятия; 

 процедури и последици от присъединяването или оттеглянето на участник в СРР и 
от прекратяването на СРР; 

 всякакви разпоредби, предвиждащи компенсаторни плащания или корекция на 
условията в споразумението, за да бъде отразена промяна в икономическите 
обстоятелства; 

 всяко изменение в споразумението (условия, участници, дейности и т.н.) и 
последиците от такова изменение; 

      

 сравнение между прогнозите, използвани за определяне на очакваните предимства 
от дейността на СРР и реалните резултати. 


