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Данъчно задължени лица
Видове корпоративни данъци
Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие
Документална обоснованост
Източници на печалби и доходи
Международно облагане
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Раздел II.I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Фиш II.I.1
Фиш II.I.2
Фиш II.I.3

Характеристика на корпоративния данък
Данъчен финансов резултат
Данъчен период, данъчна основа и данъчна ставка

Раздел II.II ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ

Фиш II.II.1
Фиш II.II.2
Фиш II.II.3
Фиш II.II.4
Фиш II.II.5
Фиш II.II.6
Фиш II.II.7
Фиш II.II.8
Фиш II.II.9

Данъчни постоянни разлики – същност и видове
Непризнати разходи за данъчни цели
Непризнати приходи за данъчни цели
Непризнати разходи и приходи от липси и брак
Неразпределяеми разходи на юридически лица с нестопанска цел
Разходи за дарения
Разходи за учредяване на данъчно задължено лице
Разходи за пътуване и престой на физически лица
Данъчно третиране на приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от
контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие

Раздел II.III ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ

Фиш II.III.1

Данъчни временни разлики – същност и видове
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Данъчни временни разлики от последващи оценки на активи и пасиви
Данъчни временни разлики от първоначално признаване и последващи
оценки на биологични активи и земеделска продукция
Данъчни временни разлики от последващи оценки и от отписване на вземания
Данъчни временни разлики от провизии за задължения
Данъчни временни разлики от неизползвани отпуски и осигуровки, свързани с
тях
Данъчни временни разлики от неизплатени доходи на местни физически лица
Данъчни временни разлики от регулиране на слабата капитализация

Раздел II.IV СПЕЦИФИЧНИ СУМИ, УЧАСТВАЩИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Фиш II.IV.6

Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчни амортизируеми
активи
Данъчно третиране на задължения
Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при
регистрация или повторна регистрация по ЗДДС
Данъчно третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани
по метода на собствения капитал
Прехвърляне на място на стопанска дейност

Раздел II.V

ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ И ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН

Фиш II.IV.1
Фиш II.IV.2
Фиш II.IV.3
Фиш II.IV.4
Фиш II.IV.5
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Фиш II.V.1
Фиш II.V.2
Фиш II.V.3
Фиш II.V.4
Фиш II.V.5
Фиш II.V.6
Фиш II.V.7
Фиш II.V.8
Фиш II.V.9
Фиш II.V.10
Фиш II.V.11

Данъчни амортизируеми активи
Данъчен амортизационен план
Стойности на данъчните амортизируеми активи. Запазване и промяна в
стойностите на данъчните амортизируеми активи
Категории данъчни амортизируеми активи и годишни данъчни
амортизационни норми
Ред за завеждане на активи в данъчния амортизационен план – общ и
специфичен
Начисляване на данъчни амортизации. Преустановяване начисляването на
данъчни амортизации
Данъчно третиране на счетоводните и данъчните разходи за амортизации
Отписване на активи от данъчния амортизационен план. Влияние върху
данъчния финансов резултат при отписване на данъчен амортизируем актив
Последващи разходи, свързани с амортизируем актив
Ефекти от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи
Счетоводни разходи, формиращи данъчен амортизируем актив
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Приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен
амортизируем актив
Специфично данъчно третиране на актив, формиран в резултат на развойна
дейност
Преходен режим, свързан с резерв от последваща оценка на амортизируеми
активи (отпаднал, поради изтичане на законовия срок по § 11 от ПЗР на
ЗКПО)
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Пренасяне на данъчна загуба от източници в страната и в чужбина
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Коригиране на счетоводни грешки
Корекции при промяна на счетоводната политика

Раздел II.VIII ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК

Фиш II.VIII.1
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Деклариране и внасяне на корпоративния данък
Авансови вноски за корпоративен данък

Раздел II.IX СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ
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Финансови институции
Специфично данъчно третиране на кооперациите
Специфични данъчни правила при трасфери между място на стопанска
дейност и други части на същото предприятие, разположени извън страната
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Освобождаване от облагане с корпоративен данък
Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов
резултат – общи изисквания
Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния
финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък
Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или
регионална държавна помощ
Данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ
Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално
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развитие
Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски
производители
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ГЛАВА IV ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА
Раздел IV.I ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фиш IV.I.1

Преобразуване на дружества. Общи положения

Раздел IV.IІ ОБЩ ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА

Фиш IV.IІ.1

Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за
последния данъчен период.

Раздел IV.IIІ СПЕЦИФИЧЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА

Фиш IV.IIІ.1
Фиш IV.IIІ.2

Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле
Преобразуване на дружества. Специфичен режим – данъчни последици

Раздел IV.IV СПЕЦИФИЧЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЕДАЛИЩЕТО
НА ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ЕВРОПЕЙСКО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ

Фиш IV.ІV.1

Специфичен данъчен режим при преместване на седалището на европейско
дружество или европейско кооперативно сдружение

ГЛАВА V ДАНЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ
ОБЯВЯВАНЕ
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Корпоративен данък при прекратяване. Корпоративен данък за последния
данъчен период
Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2010

СЪДЪРЖАНИЕ
ГЛАВА VI ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА
Фиш VI.1
Фиш VI.2
Фиш VI.3
Фиш VI.4

Обекти на облагане с данък при източника
Данъчна основа и данъчни ставки за данъка, удържан при източника
Деклариране и внасяне на данъка при източника
Преизчисляване на данък при източника
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Раздел VII.I ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА
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Обекти на облагане с данък върху представителните разходи
Данъчно задължени лица за данъка върху представителните разходи
Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху
представителните разходи

Раздел VII.II ДАНЪК ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА
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Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура
Данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи, предоставени в
натура
Данъчна основа и данъчна ставка за данъка върху социалните разходи,
предоставени в натура
Деклариране и внасяне на данъка върху социалните разходи, предоставени в
натура

Раздел VII.III ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Фиш VII.III.1
Фиш VII.III.2

Обекти на облагане и данъчно задължени лица за данъка върху разходите,
свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства
Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху
разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни
средства

ГЛАВА VIII ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ
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Фиш VIII.2
Фиш VIII.3
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Данък върху хазартната дейност - общи положения
Данък върху хазартната дейност от тото и лото, залагане върху резултати от
спортни състезания и случайни събития
Данък върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни
игри Бинго и Кено
Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е
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увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка
Данък върху хазартната дейност от хазартни съоръжения
Фиш VIII.5
ГЛАВА IX ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Данък върху приходите на бюджетни предприятия

Фиш IX.1

ГЛАВА X ДАНЪК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ОТ ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ
Данък върху дейността от опериране на кораби - общи положения
Данъчно задължени лица за данъка върху дейността от опериране на кораби
Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху
дейността от опериране на кораби

Фиш X.1
Фиш X.2
Фиш X.3

ГЛАВА XI ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане - същност
Свързани лица
Методи за определяне на пазарните цени

Фиш XI.1
Фиш XI.2
Фиш XI.3

ГЛАВА XII ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО И КОРПОРАТИВНО ОБЛАГАНЕ
Раздел XII.I ПРАВОТО НА ЕС В ОБЛАСТТТА НА КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ

Фиш XII.I.1
Фиш XII.I.2
Раздел

XII.II

Източници на правото на ЕО и ЕС
Европейското право в областта на прякото данъчно облагане
ЕВРОПЕЙСКИТЕ

ДИРЕКТИВИ

И

ТРАНСПОНИРАНЕТО

ИМ

В

НАЦИОНАЛНОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Фиш XII.II.1

Фиш XII.II.2
Фиш XII.II.3

Директива 90/434/ЕИО от 23 юли 1990 г. относно данъчното облагане на
преобразуванията, прехвърлянето на обособена дейност и замяната на акции и
дялове между компании от различни държави, членки в ЕС и на
преместването на седалището на европейско дружество или европейско
кооперативно сдружение
Директива 90/435/ЕИО от 23 юли 1990 г. относно общата система за данъчно
облагане приложима в случаите на компании майки и дъщерни предприятия
от различни държави членки на ЕС
Директива 2003/49/ЕО от 3 юни 2003 г. относно общата система за данъчно
облагане, приложима за доходите от лихви и авторски и лицензионни
възнаграждения, начислени между асоциирани предприятия от различни
държави членки на ЕС
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СПИСЪК НА ПРОМЕНЕНИТЕ ФИШОВЕ ЗА 2010 ГОДИНА
ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I ОБЩИ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ
Фиш I.1
Фиш I.2
Фиш I.6

Обекти на облагане
Данъчно задължени лица
Източници на печалби и доходи

ГЛАВА II КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
Раздел II.I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Фиш II.I.2

Данъчен финансов резултат

Раздел II.II ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ

Фиш II.II.2
Фиш II.II.3
Фиш II.II.6
Фиш II.II.9

Непризнати разходи за данъчни цели
Непризнати приходи за данъчни цели
Разходи за дарения
Данъчно третиране на приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от
контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие (нов фиш)

Раздел II.IV СПЕЦИФИЧНИ СУМИ, УЧАСТВАЩИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Фиш II.IV.6

Данъчно третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани
по метода на собствения капитал (нов фиш)
Прехвърляне на място на стопанска дейност (нов фиш)

Раздел II.V

ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ И ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН

Фиш II.IV.5

ПЛАН

Фиш II.V.14

Преходен режим, свързан с резерв от последваща оценка на амортизируеми
активи (отпаднал, поради изтичане на законовия срок по § 11 от ПЗР на
ЗКПО)

Раздел II.VIII ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК
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СПИСЪК НА ПРОМЕНЕНИТЕ ФИШОВЕ ЗА 2010 ГОДИНА
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Деклариране и внасяне на корпоративния данък
Авансови вноски за корпоративен данък

Раздел II.IX СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ

Фиш II.IX.1

Финансови институции
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Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния
финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък
Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или
регионална държавна помощ
Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално
развитие
Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски
производители (нов фиш)

ГЛАВА V ДАНЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ
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ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ
Фиш V.1

Корпоративен данък при прекратяване. Корпоративен данък за последния
данъчен период

ГЛАВА VI ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА
Фиш VI.1
Фиш VI.4

Обекти на облагане с данък при източника
Преизчисляване на данък при източника (нов фиш)

ГЛАВА VIII ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ
Фиш VIII.1
Фиш VIII.2

Данък върху хазартната дейност - общи положения
Данък върху хазартната дейност от тото и лото, залагане върху резултати от
спортни състезания и случайни събития
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Фиш VIII.3
Фиш VIII.4
Фиш VIII.5

Данък върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни
игри Бинго и Кено
Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е
увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка
Данък върху хазартната дейност от хазартни съоръжения

ГЛАВА IX ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фиш IX.1

Данък върху приходите на бюджетни предприятия

ГЛАВА X ДАНЪК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ОТ ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ
Фиш X.3

Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху
дейността от опериране на кораби
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ВЪВЕДЕНИЕ

Наръчникът по корпоративно подоходно облагане

за 2010 година е актуализиран

вариант на Наръчника по корпоративно подоходно облагане за 2009 година, съобразно
промените за 2010 година в Закона за корпоративното подоходно облагане.
Наръчникът за 2010 година е изготвен

с цел

да подпомогне служителите от

Национална агенция за приходите при прилагането на данъчно законодателство в областта на
корпоративното подоходно облагане за съответната година.
Промените за 2010 година са намерили отражение в съответните фишове на Наръчника
по корпоративно подоходно облагане, в резултат на което са променени 23 броя фишове, 1
фиш е отменен и са създадени 5 броя нови фишове. За по-лесно ориентиране в направените
промени е изготвен списък на фишовете, в който са отразени тези промени.
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
първоначално и продължаващо обучения на служителите от Национална агенция за
приходите.

Наръчникът по корпоративно подоходно облагане 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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ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ

ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ
1. Печалбата на местните юридически лица;
2. Печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително
организациите на вероизповеданията, от :
•

сделки по чл.1 от Търговския закон

•

отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество
3. Печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност

в Република България или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска
дейност;
4. Доходите на чуждестранни юридически лица, когато са:
•

от източник в Република България

•

посочени в закона

•

не са реализирани чрез място на стопанска дейност в България
5. Доходи на местни юридически лица, които не са търговци (включително

общини) от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени от местни
юридически лица
6. Разходите, посочени в част четвърта на закона:
•

социални разходи, предоставени в натура;

•

представителни разходи, свързани с дейността;

•

разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се
осъществява управленска дейност.
7. Дейността на организаторите на хазартни игри;
8. Приходите на бюджетните предприятия от :

•

сделки по чл.1 от Търговския закон

•

отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество
9. Дейността от опериране на кораби на лицата, осъществяващи морско търговско

корабоплаване
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ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА СА :

1. Местните юридически лица по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗКПО :
• Юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство
•

Дружествата , учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета,
и кооперациите учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на
Съвета, когато седалището им е в страната и са вписани в български
регистър

2. Чуждестранните юридически лица,които:
- извършват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност или
разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност;
- получават посочените в закона доходи, които са с източник в страната.
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗКПО чуждестранни юридически лица са
онези, които не са местни.
3. Едноличните търговци - за данъците удържани при източника и в случаите
определени по ЗДДФЛ

4. Физическите лица – търговци по смисъла на чл.1, ал.3 от Търговския закон –
за случаите определени в ЗДДФЛ

5. Работодателите и възложителите по договори за управление и контрол за данъка върху социалните разходи
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ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

6. Неперсонифицираните дружества – същите са приравнени за целите на
данъчното облагане на юридически лица.

7. Осигурителните каси, създадени на основание чл.8 от Кодекса за социално
осигуряване – приравнени са на юридически лица.

8. Всяко чуждестранно организационно и стопански обособено образувание
(тръст, фонд и други подобни), което самостоятелно извършва стопанска
дейност или извършва и управлява инвестиции, когато не може да се установи
притежателят на дохода.
Забележка: това не са отделни юридически лица, а предствляват особени
относително обособени стопански единици, които нямат аналог в българската
правна система.
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ВИДОВЕ КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ

ВИДОВЕ КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ

КОРПОРАТИВЕН
ДАНЪК

ДАНЪК, УДЪРЖАН
ПРИ ИЗТОЧНИКА

ДАНЪК ВЪРХУ
РАЗХОДИТЕ

АЛТЕРНАТИВЕН
НА
КОРПОРАТИВНИЯ
ДАНЪК

ОБЛАГАТ СЕ
ПЕЧАЛБИТЕ

ИЗРИЧНО
ПОСОЧЕНИТЕ
ДОХОДИ НА
МЕСТНИ И
ЧУЖДЕСТРАННИ
ЮЛ

представителните
разходи, свързани с
дейността;
- социалните разходи,
предоставени
в
натура на работници и
служители и лица,
наети по договор за
управление и контрол;
- разходите, свързани
с експлоатация на
превозни
средства,
когато с тях се
осъществява
управленска дейност

-

дейността
от
организиране
на
хазартни игри;
- приходите от сделки
по чл.1 от ТЗ, както и
от отдаване под наем
на
движимо
и
недвижимо имущество
на
бюджетните
предприятия;
дейността
от
опериране на кораби
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ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ВНАСЯНЕ НА ДАНЪЦИ И ЛИХВА
ЗА ПРОСРОЧИЕ

I. ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Съгласно разпоредбата на чл.7 от ЗКПО образците на декларации и на други
документи по същия закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се
обнародват в „Държавен вестник”.
За 2009 година са налице следните утвърдени образци на декларации и други
документи :
1.1 Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и
дължимия годишен корпоративен данък (Образец 1010)
Приложение № 1 за преобразуване на счетоводния финансов резултат (Образец 1011)
Приложение № 2 за преотстъпване на корпоративен данък (Образец 1012)
Приложение № 3 за печалби (доходи) обложени в чужбина за които се прилага метод
за избягване на двойното данъчно облагане (Образец 1013)
1.1.1. Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и
дължимия годишен корпоративен данък (Образец 1010а) – попълва се от лицата, които
едновременно са изпълнили следните условия: не са извършвали дейност през годината; не са
отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателства.
Забележка: Това са елементите на образеца на Годишната данъчна декларация по чл.
92 от ЗКПО, който се подава за 2009 г. в срок до 31.03.2010 г. Предстои утвърждаване на
образец за 2010 г.
1.2 Декларация за намаляване на авансовите вноски по чл.88, ал.1 от ЗКПО (образец
1020)
1.3. Декларация по чл. 201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника (образец
1031)
1.4. Декларация по чл.252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на
бюджетните предприятия (образец 1040)
Забележка: Това е образецът декларацията по чл. 252 от ЗКПО, който се подава за
2009 г. в срок до 31.03.2010 г. Предстои утвърждаване на образец за 2010 г., в случай, че е
налице такава необходимост.
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ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ВНАСЯНЕ НА ДАНЪЦИ И ЛИХВА
ЗА ПРОСРОЧИЕ

1.5. Декларация по чл.219, ал.3 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от
помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (образец 1050)
Забележка: Това е образецът декларацията по чл. 219, ал.3 от ЗКПО, който се
подава за 2009 г. в срок до 31.03.2010 г. Предстои утвърждаване на образец за 2010 г., в
случай, че е налице такава необходимост.
1.6. Декларация

по чл. 224, чл.231, чл. 239, ал. 1, чл. 239, ал. 2 от ЗКПО за данъка

върху хазартната дейност (образец 1051)
1.7. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност с хазартни
съоръжения (образец 1055)
1.8. Декларация по чл.259, ал.1 от ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане
с данък върху дейността от опериране на кораби (образец 1061)
1.9. Декларация по чл.259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от
опериране на кораби (образец 1080)
Забележка: Това е образецът декларацията по чл. 259, ал.2 от ЗКПО, който се
подава за 2009 г. в срок до 31.03.2010 г. Предстои утвърждаване на образец за 2010 г., в
случай, че е налице такава необходимост.
1.10. Ежедневен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри
1.11. Ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартни игри
II. ВНАСЯНЕ НА ДАНЪЦИ

Дължимите данъци по ЗКПО се внасят от данъчно задълженото лице в приход на
републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Национална агенция за
приходите по регистрация или където подлежат на регистрация данъчно задължените лица –
чл.8 ал.1 и 2 от ЗКПО.
Дължимите данъци се смятат за внесени на датата, на която сумите са постъпили в
републиканския бюджет по сметката на съответната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите.
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ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ВНАСЯНЕ НА ДАНЪЦИ И ЛИХВА
ЗА ПРОСРОЧИЕ

III. ЛИХВА ЗА ПРОСРОЧИЕ

Съгласно разпоредбата на чл.9 от ЗКПО за невнесените в срок дължими данъци,
включително за авансовите вноски се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху
данъци, такси и други подобни държавни вземания.
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ДОКУМЕНТАЛНА ОБОСНОВАНОСТ

I. ДОКУМЕНТАЛНА ОБОСНОВАНОСТ
Разпоредбата на чл.10 от ЗКПО регламентира най-общо признаването на счетоводни
разходи за данъчни цели.
ОБЩ ПРИНЦИП – ЧЛ.10, АЛ.1 ОТ ЗКПО

Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е :
- издаден първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за
счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция и
- Фискална касова бележка от фискално устройство, при наличие на
нормативно задължение за издаването и

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ
1. ЧЛ.10, АЛ.2 ОТ ЗКПО – ПРИ ЛИПСА НА ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА В ПЪРВИЧНИЯ
СЧЕТОВОДЕН ДОКУМЕНТ, ИЗИСКВАНА ПО ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичният
счетоводен документ липса на част от изискуемата информация, по Закона за
счетоводството при условие че:
- Стопанската операция е отразена вярно
- Липсващата информация е удостоверена с определени други документи и
- Стопанската операция е документирана с фискална касова бележка от
фискално устройство, при наличие на нормативно задължение за издаването й
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ДОКУМЕНТАЛНА ОБОСНОВАНОСТ

2. ЧЛ.10, АЛ.3 ОТ ЗКПО – ИЗДАТЕЛЯТ НА ДОКУМЕНТА НЕ Е ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СМИСЪЛА НА
ЗАКОНА

ЗА

СЧЕТОВОДСТВОТО

И

В

ДОКУМЕНТА

ЛИПСВА

ЧАСТ

ОТ

ИНФОРМАЦИЯТА

РЕГЛАМЕНТИРАНА СЪС СЪЩИЯ ЗАКОН

Счетоводен разход се признава за данъчни цели в случаите когато издателят на
документа не е предприятие по смисъла чл.1, ал.2 на Закона за счетоводството
и в документа липсва част от информацията регламентирана със същия закон.
За да се признае разходът :
- Стопанската операция трябва да е отразена вярно
-

Стопанската операция е документирана с фискална касова бележка от

фискално устройство, при наличие на нормативно задължение за издаването й

3. ЧЛ.10, АЛ.5 ОТ ЗКПО – ПРИ МЕЖДУНАРОДЕН ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

При международен въздушен транспорт, счетоводния разход се счита
документално обоснован , когато е документиран, чрез :
- Първичен счетоводен документ и
- Бордната карта от осъществения полет
Когато първичният счетоводен документ (протокол) се издава от лицето, което
извършва продажбата от името и за сметка на превозвача, то се приема за
издател на документа.

4. ЧЛ.10, АЛ.6 ОТ ЗКПО – РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Документална обоснованост за разходите по чл. 204, т. 1 (представителни
разходи) и 3 (разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с
тях се осъществява управленска дейност), обложени с данък върху разходите, е
налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от
фискално устройство. Разходите по чл. 204, т. 3, обложени с данък върху
разходите, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист.
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ИЗТОЧНИЦИ НА ПЕЧАЛБИ И ДОХОДИ

.
ПЕЧАЛБИ И ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИЦИ В РБЪЛГАРИЯ

ПЪРВА ГРУПА
(обективен критерий)

ВТОРА ГРУПА
(субективен критерий)

Доходи и печалби, реализирани от
стопанска дейност на територията на
страната, както и от имущество на
територията на страната, от финансови
активи и от участие в местни дружества

Доходи които са определени като такива от
източник в страната поради обстоятелството, че са
начислени от местни юридически лица, местни ЕТ
или чуждестранни ЮЛ и ЕТ чрез място на
стопанска дейност или определена база на
територията на страната, или изплатени от местни
физически лица или от чуждестранни физически
лица, разполагащи с определена база в РБългария

1. Печалби на чуждестранни юридически
лица от стопанска дейност в страната, чрез
място на стопанска дейност в Република
България или от разпореждане с имущество
на такова място на стопанска дейност;
2. Доходи от селско, горско, ловно и рибно
стопанство на територията на Република
България;
3. Доходи от финансови активи, издадени от
местни ЮЛ, държавата и общините, както и
доходите от сделки с тези активи;
4. Доходи от дивиденти и ликвидационни
дялове от участие в местни юридически
лица;
5. Доходи от недвижимо имущество,
намиращо се в страната, или от сделки с
такова имущество, включително идеална
част или ограничено вещно право върху
него.

1. Доходи от лихви, в т.ч. лихви, съдържащи се
във вноски по финансов лизинг;
2. Доходи от наем или друго предоставяне за
ползване на движимо имущество;
3. Авторски и лицензионни възнаграждения;
4. Възнаграждения за технически услуги;
5. Възнаграждения по договори за франчайз и
факторинг;
6. Възнаграждения за управление или контрол на
българско юридическо лице.
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ИЗТОЧНИЦИ НА ПЕЧАЛБИ И ДОХОДИ

Изключение: доходите, посочени във втора група (субективен критерий), не са от
източник в страната, независимо че са начислени от местно лице, в случаите, когато
начисляването е чрез място на стопанска дейност на местното юридическо лице или от
определена база на местното физическо лице, разположени извън територията на страната.
Внимание: По отношение и на двете групи доходи, следва да се отбележи, че мястото
на изплащане на съответния доход не оказва влияние при определяне на източника на дохода.
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МЕЖДУНАРОДНО ОБЛАГАНЕ

Принципът за предимство на международните договори, ратифицирани от Република
България е регламентиран с разпоредбата на чл.13 от ЗКПО.
Когато не е налице международен договор, законът предоставя право на данъчен
кредит на данъчно задължените лица. По смисъла на § 1, т.12 от ДР на ЗКПО "данъчен
кредит" е правото при определените по този закон условия да се приспадне вече платен в
чужбина данък върху печалби или доходи.
Правото на данъчен кредит е предоставено в следните случаи:
9 При определяне на корпоративния данък или на алтернативните данъци –
данъчният кредит се предоставя за платения в чужбина подобен на корпоративния
данък или наложен вместо него данък

Право на данъчен кредит за данъка, наложен в чужбина върху брутния размер на
доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения,
възнаграждения за технически услуги и наеми

9

Правото на данъчен кредит в описаните случаи се определя поотделно за:


всяка държава; и



за всеки вид доход.

Данъчният кредит се ограничава до българския данък, който би бил дължим върху
съответните печалби и доходи.

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ,, 2010

ФИШ II.I.1

B jbfjfgreki

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК

Особености

ХАРАКТЕРИСТИКА
НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК

Пояснения

ВИД ПРЯК ДАНЪК

Начислява се и се приспада от
печалбите
на
данъчно
задължените лица

ВИД
ПРОПОРЦИОНАЛЕН
ДАНЪК

Данъкът се определя като част
от данъчната основа

ВИД ПОДОХОДЕН
ДАНЪК

Данъкът
се
определя
в
зависимост от дохода и/или
имуществото
на
данъчно
задължените лица
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ -§ 1, т.16 от ДР на ЗКПО

„Счетоводен финансов резултат” е печалбата (загубата) по отчета за приходите и
разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването на разходите за
данъци от печалбата.
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

ПРЕОБРАЗУВАН (ЧРЕЗ ИЗВРЪШВАНЕ НА УВЕЛИЧЕНИЯ И НАМАЛЕНИЯ) С

ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ –
ВИШ ФИШ II.II.1

ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ –
ВИШ ФИШ II.III.1

ДРУГИ СУМИ, В СЛУЧАИТЕ
ПРЕДВИДЕНИ В ЗКПО

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА
ПОЛОЖИТЕЛЕН ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ
РЕЗУЛТАТ

ДАНЪЧНА ЗАГУБА
ОТРИЦАТЕЛЕН ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ
РЕЗУЛТАТ
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧЕН ПЕРИОД, ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪЧНА
СТАВКА

I. ДАНЪЧЕН ПЕРИОД

Данъчният период за определяне на корпоративния данък е календарната година. За
новоучредените данъчно задължени лица данъчният период обхваща периода от датата на
учредяването им до края на годината. За прекратените в течение на годината – от началото на
годината до датата на вписване на прекратяването, съответно от датата на учредяването до
датата на вписване на прекратяването. (виж Фиш V.І).

II. ДАНЪЧНА ОСНОВА

Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба (виж
Фиш II.I.2).

III. ДАНЪЧНА СТАВКА

10 %
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ

ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ – чл.23, ал.1 от ЗКПО

Данъчни постоянни разлики са счетоводни приходи или разходи, които не са признати
за данъчни цели.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ С ДАНЪЧНИТЕ
ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ

Когато в ЗКПО е посочено, че:
1.

разход (загуба) не е признат за данъчни цели – счетоводният финансов
резултат се увеличава в годината на счетоводното отчитане на разхода (загубата)
и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите
години;

2.

приход (печалба) не е признат за данъчни цели – счетоводният финансов
резултат се намалява в годината на счетоводното отчитане на прихода
(печалбата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през
следващите години.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ

ВИДОВЕ ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ

ПРИХОДИ (ПЕЧАЛБИ)

РАЗХОДИ (ЗАГУБИ)

НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ЗА
ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ –
ВИШ ФИШ II.II.2

НЕПРИЗНАТИ ПРИХОДИ ЗА
ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ –
ВИШ ФИШ II.II.3

НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ОТ ЛИПСИ И
БРАК –
ВИШ ФИШ II.II.4

НЕПРИЗНАТИ ПРИХОДИ ОТ ЛИПСИ
И БРАК –
ВИШ ФИШ II.II.4

НЕРАЗПРЕДЕЛЯЕМИ РАЗХОДИ НА
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ –
ВИШ ФИШ II.II.5

РАЗХОДИ ЗА ДАРЕНИЯ –
ВИШ ФИШ II.II.6

РАЗХОДИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА
ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ –
ВИШ ФИШ II.II.7

РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ПРЕСТОЙ
НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА –
ВИШ ФИШ II.II.8
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ
НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ
Съгласно чл.26 от ЗКПО счетоводните разходи, изброени в т. 1 – т. 11 на посочената
разпоредба не се признават за данъчни цели:

Т. 1

Разходи, несвързани с
дейността.

Т. 2

Разходи, които не са
документално
обосновани по
смисъла на ЗКПО.

Изискванията
за
документална
обоснованост са посочени в чл.10 от
ЗКПО (Виж Фиш I.5).

Т.3

Разход за начислен
данък или ползван
данъчен кредит по
реда на ЗДДС, когато
разходът от
стопанската операция,
с която е свързан ДДС,
не е признат за
данъчни цели.

След като разходът - носител на ДДС,
не е признат за данъчни цели,
отчетеният като разход косвен данък
също не се признава за данъчни цели.
Например: Разход за ДДС, свързан с
разходи, посочени н чл.26, т.1 и 2.

Тук се включват всякакви разходи,
които не са присъщи или иначе
казано са чужди или потенциално не
създават доход за дейността на
данъчно задълженото лице.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ

Т.4

Разход, отчетен от
доставчик по ЗДДС за
начислен от него или
от органа по
приходите ДДС за
извършена доставка.

Изключения:
1. начисления данък при безвъзмездни
доставки
Отчетеният разход за ДДС ще бъде признат само
когато основата, върху която е начислен данъка
представлява признат за данъчни цели разход.
Следва да е ясно, че ако например
безвъзмездната доставка е с характер на разход,
несвързан с дейността, то няма логика с разхода
от данъчната основа да бъде увеличен
счетоводния финансов резултат, а да не се
преобразува с разхода за ДДС.
2. начисления данък при доставки по повод

дерегистрация по ЗДДС
3. разходи, отчетени в резултат на корекция на
данъчен кредит по ЗДДС
Този текст се отнася за корекциите в посока на
намаление на данъчния кредит, защото в този
случай се отчита разход. Примери за случаи,
които попадат в обхвата на второто изречение на
т.4 на чл.26 от ЗКПО са следните корекции на
данъчен кредит: при изменение на данъчната
основа или при промяна на вида на доставката;
при използване на стоки или услуги за доставки
или дейности без право на данъчен кредит,
когато лицето изцяло или частично е
приспаднало данъчен кредит за тези стоки или
услуги и т.н. Следва да се има предвид, че тук не
се включват разходите от корекции на данъчен
кредит по чл.79, ал.3 от ЗДДС (при
унищожаване, липса или бракуване на стоки за
които изцяло или частично е приспаднат данъчен
кредит) – те не са данъчно признати съгласно
чл.28, ал.4 от ЗКПО.

Тази данъчна регулация се
основава на това, че ДДС е косвен
данък, който се понася от
получателя
по
съответната
доставка и не следва да засяга
данъчния финансов резултат на
доставчика, освен в случаите,
когато няма как фактически да
бъде възстановен от получателя,
какъвто
е
случаят
на
дерегистрация по ЗДДС.
Например:
Когато
при
извършване на ревизии органът по
приходите
доначисли
ДДС,
ревизираното лице не изисква
доначисления
данък
от
контрагентите си, а го поема за
своя сметка, съответно отчита
разход в размера на доначисления
данък. Този разход не е признат за
данъчни цели, т.е. представлява
данъчна постоянна разлика, тъйкато при обичайното положение,
този данък би следвало да е да
сметка на клиента.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ

Т. 5

Последващите
разходи, отчетени по
повод на вземане,
възникнало в резултат
на начислен данък или
ползван данъчен
кредит по т. 3 и 4, 8 и
10.

Например: разходите от обезценка
на вземане, възникнало в резултат на
начислен ДДС или ползван данъчен
кредит по чл. 26, т. 3 и 4.
По принцип разходите от обезценки
на вземания представляват данъчни
временни разлики, чието третиране е
регламентирано с разпоредбите на чл.
34 и чл. 37 от ЗКПО, но тези
разпоредби не се прилагат по
отношение
на
разходите
от
обезценка на вземане, възникнало в
резултат на начислен ДДС или
ползван данъчен кредит по чл. 26, т. 3
и 4.
Следвайки данъчното третиране на
разходите по чл. 26, т. 3 и 4, и
разходите от обезценки на вземането
се превръщат в данъчни постоянни
разлики – непризнати за данъчни
цели разходи. В противен случай би
се получило различно данъчно
третиране на един и същ по
естеството си разход в зависимост от
това дали предприятието извърши
или не обезценка на вземането.
Този подход се прилага и по
отношение на последващите разходи,
отчетени
по
повод
вземане,
възникнало в резултат на начислен
данък при източника (по т.8 на чл.26)
и за разходите по чл.26, т. 10.
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Т.6

Разходи за
начислени
глоби,
конфискации и
други санкции
за нарушаване
на нормативни
актове,
лихвите за
просрочие на
публични
държавни или
общински
задължения.

Тук се включват отчетените като разход от данъчно
задълженото лице глоби, имуществени санкции за
нарушаване на нормативни актове, лихви за просрочие на
публични задължения и т.н.
Обхватът на публичните държавни и общински вземания е
определен в ал. 2 на чл. 162 от ДОПК, съгласно която
публични са държавните и общинските вземания:
1. за данъци, включително акцизи, както и митни сборове,
задължителни осигурителни вноски и други вноски за
бюджета;
2. за други вноски, установени по основание и размер със
закон;
3. за държавни и общински такси, установени по
основание със закон;
4. за незаконосъобразно извършени осигурителни
разходи;
5. за паричната равностойност на вещи, отнети в полза на
държавата, глоби и имуществени санкции, конфискации и
отнемане на парични средства в полза на държавата;
6. по влезли в сила присъди, решения и определения на
съдилищата за публични вземания в полза на държавата
или общините, както и решения на Европейската комисия
за възстановяване на неправомерно предоставена
държавна помощ;
7. по влезли в сила наказателни постановления;
8. за недължимо платените и надплатените суми, както и
за неправомерно получените или неправомерно усвоените
средства
по
проекти,
финансирани
от
предприсъединителните
финансови
инструменти,
оперативните програми, Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските
земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството,
Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент,
включително от свързаното с тях национално
съфинансиране, които възникват въз основа на
административен акт, както и глобите и другите парични
санкции, предвидени в националното законодателство и в
правото на Европейския съюз (в сила от 01.05.2009 г.);
9. лихвите за вземанията по т. 1 - 8.
На основание чл. 162, ал.5 от ДОПК публични вземания са
вземанията на бюджета на Европейския съюз по решения
на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз,
Съда на Европейските общности и Европейската
централна банка, с които се налагат парични задължения,
подлежащи на изпълнение на основание чл. 256 от
Договора за създаване на Европейската общност.
Според ал. 4 на чл. 162 частни са държавните и
общинските вземания извън тези по ал. 2. Те не попадат в
обхвата на чл. 26, т. 6 от ЗКПО.
В обхвата на тази разпоредба не попадат и неустойките и
лихвите по договори с търговски или гражданско правен
характер.

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ,, 2010

B jbfjfgreki

ФИШ II.IІ.2

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ
Т .7

Разходи за дарения
извън посочените в чл.
31.

В ЗКПО е възприета концепция за
облагане с данък върху разходите само
на разходи, които са свързани с
дейността, а разходите за дарения
очевидно не са такива. Поради това
тези разходи са определени като
разходи, които не се признават за
данъчни цели и съответно с тях се
увеличава
счетоводния
финансов
резултат за целите на определяне на
данъчния финансов резултат.
По реда на тази разпоредба се регулира
и превишението на разходите за
дарения над размерите, посочени в
чл.31, които са признати за данъчни
цели. (Виж Фиш ІІ.ІІ.6).

Т. 8

Разходи за данък,
който подлежи на
удържане при
източника и е за
сметка на платеца на
дохода.

Облагането на определени доходи с
данък при източника означава, че
данъчната тежест следва да бъде
понесена от лицата, получатели на
доходите и носители на задължението.
В практиката са налице случаи, при
които платецът на дохода понася за
своя сметка дължимия от получателя
данък, съответно отчита този данък
като разход. Целта на разпоредбата на
чл. 26, т. 8 от ЗКПО е да регулира
именно тези случаи, при които тежестта
на данъка при източника се понася
вместо от получателя от платеца на
доходите и е отчетен от последния като
разход.
Друг мотив за възприетото данъчно
третиране е обстоятелството, че при
начисляване на доходите, подлежащи
на облагане с данък при източника,
като разход се отчита брутният им
размер. Предвид това, отчитането като
разход на фактически неудържан данък
при източника, би довело до повторно
намаление на счетоводния финансов
резултат с един и същ разход.
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Т. 9

Разходи за работна
заплата в търговските
дружества с над 50 на
сто държавно или
общинско участие,
превишаващи
определените с
нормативни актове
средства.

За 2007г. нормативният акт, който
регламентираше материята относно
разходите за работна заплата в
търговските дружества с над 50 на сто
държавно или общинско участие е
Наредбата
за
образуване
на
средствата за работна заплата в
търговските дружества с над 50 на сто
държавно или общинско участие в
капитала през 2007 г. (приета с ПМС
№ 111 от 15.05.2007 г., обн. ДВ. бр.40
от 18 Май 2007г.) .
За 2008г. не е налице аналогичен
нормативен акт. Това е потвърдено и
в становище
на МТСП изх. №
12/135/14.01.2009 г.
С оглед липсата на нормативен акт за
2008г., в свое писмо изх. № 16-125/16.01.2009г. Дирекция „Данъчна
политика” при МФ е изразила
становище, че за тази година не
следва да се прилага чл. 26, т. 9 от
ЗКПО.
Данъчното третиране за 2010 г. ще
зависи от наличието или липсата на
нормативен акт за образуване на
средствата за работна заплата,
аналогичен на цитирания за 2007 г.

Т. 10

Разход, отчетен при
реализиране на
отговорност за
дължимия и невнесен
ДДС в случаите по чл.
177 от ЗДДС.

Съгласно чл. 177, ал.1 от ЗДДС
регистрирано лице - получател по
облагаема доставка, отговаря за
дължимия и невнесен данък от друго
регистрирано лице, доколкото е
ползвало право на приспадане на
данъчен кредит, свързан пряко или
косвено с дължимия и невнесен
данък. Отговорността се реализира,
когато регистрираното лице е знаело
или е било длъжно да знае, че
данъкът няма да бъде внесен, и това е
доказано от ревизиращия орган по
реда на чл. 117 - 120 от ДОПК.
Разходът,
отчетен във връзка с
реализиране на отговорността, не е
признат за данъчни цели.
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Т. 11

Разходи, които
представляват скрито
разпределение на
печалбата

Съгласно § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО
"скрито разпределение на печалба"
са:
а)
сумите,
несвързани
с
осъществяваната
от
данъчно
задълженото лице дейност или
превишаващи обичайните пазарни
нива, начислени, изплатени или
разпределени под каквато и да е
форма в полза на акционерите,
съдружниците или свързани с тях
лица, с изключение на дивидентите
по § 1, т. 4, букви "а" и "б" от ДР на
ЗКПО;
б) начислените разходи за лихви
(освен ако условията на заема не са
уговорени
в
изпълнение
на
изисквания, предвидени в нормативен
акт), когато са налице поне три от
следните условия:
аа) заемът превишава собствения
капитал на платеца на дохода към 31
декември на предходната година;
бб) изплащането на заема или на
лихвите по него не е ограничено с
фиксиран срок;
вв) изплащането на заема или на
лихвите по него или размерът на
лихвите е в зависимост от наличието
или от размера на печалбите на
платеца на дохода;
гг) изплащането на заема е в
зависимост
от
удовлетворяване
исканията на други кредитори или от
изплащането на дивиденти.
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НЕПРИЗНАТИ ПРИХОДИ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ
Съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗКПО счетоводните приходи, изброени в т. 1 – т. 3 на
посочената разпоредба не се признават за данъчни цели:

Т. 1

Приходи в резултат на
разпределение на
дивиденти от местни
юридически лица и от
чуждестранни лица,
които са местни лица
за данъчни цели на
държава - членка на
Европейския съюз,
или на друга държава страна по
Споразумението за
Европейското
икономическо
пространство.

На основание чл. 27, ал. 2 от ЗКПО
този ред не се прилага:
1. за начислени приходи в резултат на
разпределение на дивиденти от
лицензирани
дружества
със
специална инвестиционна цел по
Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел;
2. при скрито разпределение на
печалба.
Понятието „скрито разпределение на
печалба” е дефинирано в § 1, т.5 от
ДР на ЗКПО (виж Фиш ІІ.ІІ.2).

Т. 2

Приходи, възникнали
по повод на
непризнати разходи по
чл. 26, т. 3, 4, 5, 8 и 10,
до размера на
непризнатите разходи.

Например: Данъчно задълженото
лице не е удържало данък при
източника от получателя на доход от
възнаграждения
за
технически
услуги, а е поело този данък за своя
сметка и го е отчело като разход. С
този разход лицето е увеличило
счетоводния си финансов резултат по
реда на чл. 26, т. 8 от ЗКПО.
Впоследствие получателят на дохода
е възстановил данъка и данъчно
задълженото лице е отчело приход в
размер на възстановения данък. С
този приход следва да се намали
счетоводния финансов резултат на
основание чл.27, ал. 1, т. 2 от ЗКПО –
до размера на непризнатия разход по
чл.26, т. 8 от същия закон.
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Т. 3

Приходи от лихви
върху недължимо
внесени или събрани
публични задължения,
както и върху
невъзстановен в срок
ДДС, начислени от
държавните или
общинските органи.

Най-общо тук попадат случаите, в
които данъчно задълженото лице
получава със закъснение следващите
му се от държавата вземания.
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1. НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ОТ ЛИПСИ И БРАК

1.1. Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи:
Правило

РАЗХОДИ ОТ ЛИПСИ НА
ДЪЛГОТРАЙНИ И КРАТКОТРАЙНИ
АКТИВИ

Не се признават за данъчни
цели

Изключение

Признават се, ако липсите
произтичат от непреодолима
сила

Съгласно чл. 28, ал. 1от ЗКПО счетоводните разходи от липси на дълготрайни и
краткотрайни активи не се признават за данъчни цели, с изключение на произтичащите от
непреодолима сила. Според чл. 306, ал. 2 от ТЗ „непреодолима сила” е непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер.
Събитието, което може да се квалифицира като непреодолима сила не зависи от волята
на субекта и хода му не може да бъде променен или предотвратен от този субект, независимо
от положените от него усилия. Именно поради това според съдебната практика като
"непреодолима сила" се квалифицират природните бедствия - земетресение, наводнение,
силен снеговалеж, голяма суша, пожар и др. (Решение на ВАС № 4494 от 07.05.2007 г. по адм.
д. № 10378/2006 г., І отд.).
Кражбата не може да бъде определена като непреодолима сила (Решение на ВАС №
7144 от 28.06.2006 г. по адм. д. № 11152/2005 г., І отд.).
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1.2. Разходи от липси и брак на материални запаси:
Материалните запаси влизат в състава на краткотрайните активи, но непризнаването на
разходите от липси на материални запаси се извършва по реда на специалната норма на чл.28,
ал. 2 от ЗКПО, а не по реда на ал. 1. Също така счетоводните разходи от брак на материални
запаси не се признават за данъчни цели (чл. 28, ал. 2), докато разходите от брак на
дълготрайни активи и на останалите краткотрайни активи са данъчно признати.

Правило

РАЗХОДИ ОТ ЛИПСИ И БРАК НА
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Не се признават за данъчни цели

Изключения

Признават се, ако разходите
произтичат от:
1. Непреодолима сила;
2. Технологичен брак или промяна на
физико-химичните свойства, установени с
нормативен акт или с фирмени стандарти,
когато не е налице нормативен акт, и в
обичайните за съответната дейност размери;

3. Изтичане срока на годност съгласно
нормативен акт или фирмени стандарти,
когато не е налице нормативен акт, и в
обичайните за съответната дейност размери.

4. Липси на стоки, произтичащи от
търговска дейност в обекти, в които
клиентите имат пряк физически достъп до
предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто
от размера на нетните приходи от продажби
на съответния търговски обект.
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Съгласно чл. 28, ал. 4 не се признава за данъчни цели разходът за данък по чл. 79, ал. 3
от ЗДДС на активи, непризнати по реда на ал. 1 – 3, а на основание ал. 5 не се признават за
данъчни цели последващите счетоводни разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в
резултат на липси и брак на активи, непризнати по реда на ал. 1 - 4.
2. НЕПРИЗНАТИ ПРИХОДИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПО ПОВОД НА ЛИПСИ И БРАК

Съгласно чл. 29 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните приходи,
възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на
непризнатите разходи по чл. 28.
Пример: Предприятие притежава материални запаси на стойност от 38 000 лева. През
2009 година се установява, че са откраднати материални запаси на стойност 20 000 лева и
предприятието отчита разход от липса.
На основание чл. 28, ал. 1 от ЗКПО при определяне на данъчния си финансов резултат
за 2009 година, предприятието извършва увеличение на счетоводния финансов резултат с
непризнатия за данъчни цели разход от липси в размер на 20 000 лв.
През 2010 година извършителят на кражбата е заловен и осъден да заплати на
дружеството 22 000 лева. Постъпилата сума е отчетена като друг приход и е част от
счетоводния финансов резултат за 2010 година. В този случай за 2010 година, следва да се
приложи чл. 29 от ЗКПО. Намалението на счетоводния финансов резултат по чл. 29 от ЗКПО
се извършва само до размера на непризнатите за 2009 година разходи - 20 000 лева.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
НЕРАЗПРЕДЕЛЯЕМИ РАЗХОДИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕРАЗПРЕДЕЛЯЕМИТЕ РАЗХОДИ НА ЮЛНЦ

Съгласно чл.1, т.2 от ЗКПО този закон урежда облагането на печалбата на местните
юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията,
от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и
недвижимо имущество.
Съгласно т. 3.2 от СС 9 – „Представяне на финансовите отчети на предприятията с
нестопанска дейност” тези предприятия следва да съставят индивидуален сметкоплан, в който
да предвидят сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за
отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности. Разпоредбата на т.8.2
от СС 9 изисква да бъде съставен отделен отчет за приходите и разходите за стопанската
дейност съгласно изискванията на СС 1 – „Представяне на финансови отчети”.
Въпреки това в много случаи някои от разходите не е възможно да бъдат разпределени
с абсолютна точност, т.е. те се явяват „неразпределяеми разходи”. По смисъла на § 1, т. 17, б.
„б” от ДР на ЗКПО "неразпределяеми разходи" са всички разходи за продажби,
административни, финансови и извънредни разходи, които не се отнасят само към определена
дейност и са свързани с осъществяване на дейност, подлежаща на облагане с корпоративен
данък, извършвана от юридически лица с нестопанска цел.
В случай, че тези неразпределяеми разходи са отчетени като разходи за дейността,
подлежаща на облагане съгласно чл.1, т.2 от ЗКПО, спрямо тях намира приложение
данъчното третиране, регламентирано с разпоредбата на чл.30 от ЗКПО, което се състои в
следното:
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
НЕРАЗПРЕДЕЛЯЕМИ РАЗХОДИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Не се признават

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА
НЕРАЗПРЕДЕЛЯЕМИ РАЗХОДИ

Признава се

НА ЮЛНЦ

Счетоводно отчетените
неразпределяеми разходи.

Частта от неразпределяемите разходи,
съответстващи на дейността, подлежаща
на облагане с корпоративен данък,
определена по следната формула:
Призната част от неразпределяемите
разходи =
Общ размер на неразпределяемите
разходи х (приходи от дейността,
подлежаща на облагане с корпоративен
данък : всички приходи)

ПРИМЕР: ЮЛНЦ извършва както дейност в изпълнение на нестопанските си цели
(дейност 1), така и отдаване под наем на недвижимо имущество (дейност 2). Част от
персонала на ЮЛНЦ е зает с извършването и на двете дейности. Да приемем, че за 2010 г.
работната заплата на този персонал е в размер на 10 000 лв. ЮЛНЦ не е било в състояние да
разпредели точно разходите за работна заплата между двете дейности и те са осчетоводени
само като разход за дейност 2.
От дейност 1 ЮЛНЦ е отчело счетоводни приходи в размер на 30 000 лв., а от дейност
2 – 20 000 лв.
Счетоводният финансов резултат (СФР) от дейност 2 (в който се включват отчетените
неразпределяеми разходи - 10 000лв.) е в размер на 2 000 лв.
ЮЛНЦ трябва да извърши данъчно преобразуване на СФР по реда на чл.30 от ЗКПО,
както следва:
1. Изчисляване на размера на признатата част от неразпределяемите разходи:
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
НЕРАЗПРЕДЕЛЯЕМИ РАЗХОДИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

10 000 х ((20 000 : (30 000 + 20 000)) = 4 000 лв.
2. Увеличение на СФР с размера на неразпределяемите разходи и намаление на същия
с признатата част от неразпределяемите разходи:
2 000 + 10 000 – 4 000 = 8 000 лв.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
РАЗХОДИ ЗА ДАРЕНИЯ

На основание чл. 31, ал. 1 – ал. 4 от ЗКПО част или целият размер на разходите за
дарения се признава за данъчни цели, когато даренията са извършени в полза на определен
кръг лица.
ДАНЪЧНО ПРИЗНАТИ РАЗХОДИ ЗА ДАРЕНИЯ

ДО 10 % ОТ СЧЕТОВОДНАТА
ПЕЧАЛБА (чл. 31, ал.1)

ДО 50 % ОТ
СЧЕТОВОДНАТА
ПЕЧАЛБА (чл. 31,
ал.2)

ДО 15 % ОТ
СЧЕТОВОДНАТА
ПЕЧАЛБА (чл. 31, ал.3)

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ В
РАЗМЕРА НА РАЗХОДА
ЗА ДАРЕНИЕ (чл. 31, ал.4)

КОГАТО ДАРЕНИЯТА СА ИЗВЪРШЕНИ В ПОЛЗА НА:
1. здравни и лечебни заведения;
2. специализирани институции за
социални услуги съгласно ЗСП, както и
на АСП и на фонд "СП" към министъра
на труда и социалната политика;
3. специализирани институции за деца
съгласно ЗЗДе, както и на домове за
отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа съгласно
ЗНП и домове за медико-социални грижи
за деца съгласно ЗЛЗ;
4. детски ясли и градини, училища,
висши училища или академии;
5. бюджетни предприятия;
6.
регистрирани
в
страната
вероизповедания;
7. специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания от
регистъра по чл. 29 от ЗИХУ, както и в
полза на АХУ;
8. хора с увреждания, както и за
технически помощни средства за тях;
9. лица, пострадали при бедствия по
смисъла на ЗЗБ или на семействата им;
10. Българския Червен кръст;
11. социално слаби лица;
12. деца с увреждания или без родители;
13. културни институти или за целите на
културния, образователния или научния
обмен по международен договор;
14. регистрирани юридически лица с
нестопанска цел за обществено полезна
дейност, с изключение на организации,
подпомагащи културата по смисъла на
ЗМец;
15. ученици и студенти в училища в ДЧ
на ЕС, или в друга държава – страна по
СЕИП за учредените и предоставените
им стипендии Пример:
за обучение;
16. Фонд "Енергийна ефективност";
17. комуни за наркозависими, както и на
наркозависими лица за тяхното лечение.
18. детския фонд на Организацията на
обединените нации (УНИЦЕФ).

1.Център
„Фонд
за
лечение
на
деца” ;
2. Център
„Фонд за
асистирана
репродукция”;
3. Център
„Фонд за
трансплантация” .

Безвъзмездно
предоставената помощ
при условията и по
реда на Закона за
меценатството

Дарения на компютри и
периферни устройства за
тях,
които
са
произведени до една
година преди датата на
дарението, направени в
полза
на
български
училища, включително
висши училища

ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДАРЕНИЯ,
ПРИЗНАТИ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ ПО АЛ. 1 - 4, НЕ МОЖЕ
ДА ПРЕВИШАВА 65 % ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПЕЧАЛБА
(чл.31, ал.5)
Гореописаният ред се прилага и за дарения, направени в полза
на идентични или сходни на гореизброените лица, установени в
или граждани на друга държава - членка на ЕС, или на държава
- страна по Споразумението за ЕИП, когато лицето, направило
дарението, притежава официален легализиран документ,
удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден
или заверен от компетентен орган на съответната чужда
държава, и неговия превод на български език, извършен от
заклет преводач.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
РАЗХОДИ ЗА ДАРЕНИЯ

Пример:
Данъчно задължено лице отчита положителен финансов резултат за 2010 година в
размер на 700 000 лева, вкл. разходи за дарения – 485 000 лева, както следва:
60 000 лева – в полза на Фонд „Социално подпомагане”;
15 000 лева – в полза на Български Червен кръст;
10 000 лева – в полза на център „Фонд за лечение на деца”;
400 000 лева – компютри в полза на Софийския университет, като компютрите са
произведени до 1 година преди датата на дарението.
Разходите за дарения не попадат в обхвата на чл. 31, ал. 6 от ЗКПО и подлежат на
регулиране по общия ред на закона.

Как следва да бъде установен размера на разходите за дарения, подлежащи на
преобразуване по реда на чл. 26, т. 7 от ЗКПО, във връзка с допустимите размери по чл. 31,
ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗКПО?
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
РАЗХОДИ ЗА ДАРЕНИЯ

Решение:
КОД
№

1

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО

(съгласно
Номенклатурата по-долу)

Наименование/Име, презиме, фамилия

БУЛСТАТ/ЕГН/
ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

2

3

4

2
фонд "Социално подпомагане"
111111111
10
Български Червен кръст
222222222
Общо за код от 1 до 18
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1 (за код от 1 до 18)

1
2
3
4

(до 10% от счетоводната печалба)

Превишение (р.3 - р.4)
Център „Фонд за лечение на деца”; Център „Фонд за
19
асистирана репродукция”; Център „Фонд за
333333333
трансплантация”
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 (за код 19)

5
6
7

(до 50% от счетоводната печалба)
Превишение (р.6 - р.7)

8
9
10
11
12
13

20
Софийски университет
444444444
Общо за код 20
Общ размер на разходите за дарения (р. 3 + р. 6 + р. 10)
Общ размер на превишението (р. 5 + р. 8)
Разходи за дарения, признати за данъчни цели по чл.31, ал.1 - 4 (р. 11 – р. 12)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5

14

(до 65% от счетоводната печалба)

15
16
17
18

Сума

5

60 000
15 000
75 000
70 000
5 000
10 000
350 000
0
400 000
400 000
485 000
5 000
480 000
455 000

Превишение (р. 13 - р. 14)
Непризнати разходи за дарения съгласно чл.31, ал.6
Непризнати разходи за дарения, направени в полза на лица, извън посочените в чл.31,
ал. 1 – 4

25 000
0

Общ размер на непризнатите разходи за дарения (р. 12 + р. 15 + р. 16 + р. 17)

30 000

0

Номенклатура за кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение
Код

Лице, в чиято полза е извършено дарението

1

здравни и лечебни заведения
специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на
фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика
специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа
съгласно Закона за народната просвета и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения
детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии
бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството
регистрирани в страната вероизповедания
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в
полза на Агенцията за хората с увреждания
хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях
лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им
Българския Червен кръст
социално слаби лица
деца с увреждания или без родители
културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение
на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството
ученици и студенти в училища в ДЧ на ЕС, или в друга държава – страна по СЕИП за учредените и предоставените им стипендии за обучение
Фонд "Енергийна ефективност"
комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение
детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
Център „Фонд за лечение на деца”, Център „Фонд за асистирана репродукция”, Център „Фонд за трансплантация”
безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително
висши училища

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
РАЗХОДИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО
ЛИЦЕ

Данъчното третиране на счетоводните разходи за учредяване на юридическо лице е
регламентирано с разпоредбата на чл.32 от ЗКПО и се състои в следното:

Не се признават

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА
СЧЕТОВОДНИТЕ РАЗХОДИ ЗА

Признават се

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКО
ЛИЦЕ

ПРИ НОВОУЧРЕДЕНОТО
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ - в годината на

ПРИ УЧРЕДИТЕЛИТЕ

възникването му

ПРИ УЧРЕДИТЕЛИТЕ, КОГАТО
НАСТЪПЯТ ОБСТОЯТЕЛСТВА,
ОПРЕДЕЛЯЩИ, ЧЕ НОВО
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ НЯМА ДА
ВЪЗНИКНЕ - в годината на настъпване

на обстоятелствата
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНЕ И ПРЕСТОЙ НА ФИЗИЧЕСКИ
ЛИЦА

Данъчното третиране на счетоводните разходи за пътуване и престой на физически
лица е регламентирано с разпоредбата на чл.33 от ЗКПО.
Счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица са данъчно признати
когато отговарят на следните условия:

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЪТУВАНЕ И
ПРЕСТОЙ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ДЗЛ по ЗКПО

Пътуването и престоят са извършени
във връзка с дейността на данъчно
задълженото лице

Признават се разходите за пътуване
и престой на физически лица, които
са в трудови правоотношения с
данъчно задълженото лице или са
наети от него по извънтрудови
правоотношения, включително на
управители, членове на управителни
или контролни органи на данъчно
задълженото лице.

ЕТ

Признават се разходите, извършени
от едноличен търговец за пътуване
и престой на:
а) физическото лице - собственик на
предприятието на едноличния
търговец, и
б) лицата, които са в трудови
правоотношения с едноличния
търговец или са наети от него по
извънтрудови правоотношения.

Внимание!
Не се признават разходи за пътуване и
престой на акционерите или
съдружниците, когато те извършват
пътуването и престоя в качеството си
на акционери или съдружници.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ,
ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, ОТЧЕТЕНИ ОТ КОНТРОЛИРАЩ
СЪДРУЖНИК В СЪВМЕСТНО КОНТРОЛИРАНО
ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъчното третиране на приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ
съдружник в съвместно контролирано предприятие е регламентирано с разпоредбата на
чл.32а от ЗКПО. Тази разпоредба е обнародвана в ДВ, бр. 95 от 2009 г., но влиза в сила от
01.01.2009 г. Същата предвижда, че не се признават за данъчни цели счетоводните
приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно
контролирано предприятие в резултат на прилагане на метода на пропорционална
консолидация, когато съвместно контролираното предприятие е данъчно задължено
лице.
Прилагането на счетоводния метод на пропорционалната консолидация води до
включване в счетоводния финансов резултат на контролиращия съдружник на неговия дял от
приходите и разходите, печалбите и загубите от съвместно контролираното предприятие.
В стопанската практика често два или повече субекта обединяват възможностите си (като
налични дълготрайни активи; квалифицирана работна ръка и финансови ресурси), за
осъществяването на различни проекти. Най-популярни в това отношения са гражданските
дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите и консорциумите по чл. 275 от
Търговския закон, когато са учредени по правилата на ЗЗД, а не като самостоятелно
юридическо лице. Тези форми на обединение са известни в правната теория като
неперсонифицирани дружества, които по силата на чл. 2, ал. 2 от ЗКПО са приравнени на
юридическите лица. Следователно, ДЗЗД е необходимо да формират счетоводен финансов
резултат от дейността си и да извършат данъчно преобразуване по общия ред на ЗКПО, за да
формират данъчен финансов резултат по смисъла на чл. 18 от същия закон.
Поради това прилагането на счетоводния метод на пропорционалната консолидация при
липса на адекватно данъчно третиране би довело до двукратно облагане на печалбите,
съответно двукратно признаване на загубите – веднъж при контролиращия съдружник и
втори път при неперсонифицираното дружество.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ

ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ – чл. 24, ал. 1 - 3 от ЗКПО

Данъчни временни разлики възникват, когато приходи или разходи са признати за
данъчни цели в година, различна от годината на счетоводното им отчитане.
Данъчни временни разлики възникват и в случаите на преобразуване на дружества и
кооперации по реда на глава деветнадесета от ЗКПО.
Данъчна временна разлика е:
1. разход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, който
ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за признаване съгласно
Част втора от ЗКПО;
2. приход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, който
ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за признаване съгласно
Част втора от ЗКПО.
ВИДОВЕ

ДАНЪЧНИ

ВРЕМЕННИ

РАЗЛИКИ

И

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

НА

СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ С ТЯХ

1. Разходи (загуби) с характер на данъчни временни разлики

Възникване на
ДВР

Когато в ЗКПО е посочено, че разход (загуба),
който не е признат за данъчни цели в годината
на счетоводното отчитане и ще бъде признат
през следващи години при настъпване на
условието за признаване съгласно Част втора,
с разхода (загубата) се:

увеличава счетоводният финансов
резултат в годината на счетоводното
отчитане на разхода (загубата)

Обратно
проявление на
ДВР

намалява счетоводният финансов
резултат в годината на настъпване на
условието за признаване съгласно Част
втора от ЗКПО
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ

2. Приходи (печалби) с характер на данъчни временни разлики

Възникване на
ДВР

Когато в ЗКПО е посочено, че приход
(печалба), който не е признат за данъчни цели
в годината на счетоводното отчитане и ще
бъде признат през следващи години при
настъпване на условието за признаване
съгласно Част втора, с прихода (печалбата) се:

намалява счетоводният финансов
резултат в годината на счетоводното
отчитане на прихода (печалбата)

Обратно
проявление на
ДВР

увеличава счетоводният финансов
резултат в годината на настъпване на
условието за признаване съгласно Част
втора от ЗКПО
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ
ОЦЕНКИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ

Общият принцип за възникване на данъчни временни разлики от последващи оценки
на активи и пасиви е установен с разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗКПО, а тяхното обратно
проявление е регламентирано в чл. 35, ал. 1 от същия закон (Виж Фиш II.III.1). От тази обща
постановка са налице няколко изключения, които са посочени в чл. 34, ал. 2 и чл.35, ал. 2 и 3
от закона. По отношение на някои активи и пасиви ЗКПО съдържа специфични разпоредби за
данъчно третиране на възникването и обратното проявление на временните разлики (чл. 36 –
чл. 43). Приходите и разходите от последващи оценки на вземания и разходите от отписване
на вземания като несъбираеми също са обект на специфично данъчно третиране (виж подолу).

ВЪЗНИКВАНЕ
НА ДВР

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ
ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИ
И ПАСИВИ

Не се признават за данъчни цели в
годината на счетоводното им
отчитане (чл. 34, ал. 1)
Изключение
Не се прилага по отношение на
счетоводни приходи и разходи от
последващи оценки на парични
позиции в чуждестранна валута по
централния курс на Българската
народна банка (чл. 34, ал. 2).

ОБРАТНО
ПРОЯВЛЕНИЕ
НА ДВР

Признават се за данъчни цели в
годината на отписване на съответния
актив или пасив (чл. 35, ал. 1)
Изключение 1
Когато стойността на отписаните през
текущата година материални запаси от
конкретен вид превишава стойността на
материалните запаси от този вид към 31
декември на предходната година,
непризнатите приходи и разходи по чл.
34 за този вид материални запаси през
предходни години се признават за
данъчни цели през текущата година (чл.
35, ал. 2).

Изключение 2
Алинеи 1 и 2 не се прилагат в
случаите на липси и брак на активи,
които не са признати за данъчни цели
по реда на чл. 28. (Виж Фиш ІІ.ІІ.4)
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ
ОЦЕНКИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ

СПЕЦИФИЧЕН СЛУЧАЙ - ВЗЕМАНИЯ

Съгласно чл. 34, ал.1 от ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки на
вземания и разходите от отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни
цели в годината на счетоводното им отчитане, при условие че в същата или в предходна
година не е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37 (виж Фиш ІІ.ІІІ.4).
От цитирания текст е видно, че признаването на разход от отписване на вземания като
несъбираеми и на разход от последваща оценка на вземания се подчинява на едно и също
данъчно третиране, а именно такъв разход не е данъчно признат, ако не е настъпило някое от
обстоятелствата по чл.37.
С разпоредбата на § 21 от ПЗР на ЗКПО е регламентирано, че обложената за данъчни
цели част от провизиите на вземанията (по действащото до 31 декември 2001 г. счетоводно
законодателство) в нефинансовите предприятия, с която не е намален финансовият резултат
по реда на чл. 23, ал. 3 от отменения Закон за корпоративното подоходно облагане през
следващи години, се смята за непризнат разход от последваща оценка на вземане по реда
на чл. 34 от този закон.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО
ПРИЗНАВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА
БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ И ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

Спецификата в данъчното третиране на приходите и разходите от първоначално
признаване и последваща оценка на биологични активи и селскостопанска продукция се
състои в това, че на данъчна регулация в годината на счетоводното им отчитане подлежи
превишението на приходите над разходите, респективно - превишението на разходите над
приходите.
1. Превишение на приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща
оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция над разходите,
отчетени по повод на тези активи:

ВЪЗНИКВАНЕ
НА ДВР

ПРЕВИШЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД
РАЗХОДИТЕ

Не се признава за данъчни цели в
годината на счетоводното им
отчитане (чл. 36, ал. 1)

ОБРАТНО
ПРОЯВЛЕНИЕ
НА ДВР

Признава се за данъчни цели в
годината на отписване на
съответния актив (чл. 36, ал. 1)

2. Превишение на разходите от първоначално признаване и последваща оценка на
биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция над приходите (печалбите),
отчетени по повод на тези активи:

ВЪЗНИКВАНЕ
НА ДВР

ПРЕВИШЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НАД
ПРИХОДИТЕ

Не се признава за данъчни цели в
годината на счетоводното им
отчитане (чл.36, ал.2)

ОБРАТНО
ПРОЯВЛЕНИЕ
НА ДВР

Признава се за данъчни цели в
годината на отписване на
съответния актив (чл.36, ал.2)
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО
ПРИЗНАВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА
БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ И ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ

Съгласно чл.36, ал.3 от ЗКПО разпоредбите на чл. 34 и 35 (приходи и разходи от
последващи оценки) не се прилагат за биологични активи и селскостопанска продукция. Това
е така, защото за посочените активи възникването и обратното проявление на временните
разлики се представя компенсирано.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ
ОЦЕНКИ И ОТ ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

С разпоредбата на чл.37 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за признаване на
непризнатите по реда на чл.34 приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на
вземания.

ВЪЗНИКВАНЕ
НА ДВР

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ
ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ И ОТ
ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Не се признават за данъчни цели в
годината на счетоводното им
отчитане (чл.34, ал.1)

ОБРАТНО
ПРОЯВЛЕНИЕ
НА ДВР

Признават се за данъчни цели в
годината на настъпване (или
следващи години) на едно от
обстоятелствата, посочени в чл.37,
т.1 – 6, както следва:
1. изтичане на давностния срок за
вземането, но не повече от 5 години
от момента, в който вземането е
станало изискуемо;
2. възмездно прехвърляне на
вземането;
3.
производството
по
несъстоятелност на длъжника е
прекратено с утвърден оздравителен
план, в който се предвижда непълно
удовлетворяване
на
данъчно
задълженото лице; непризнатите
приходи и разходи се признават за
данъчни цели само по отношение на
намалението на вземането;
4. с влязло в сила съдебно решение е
постановено, че вземането или част
от него е недължимо; непризнатите
приходи и разходи се признават за
данъчни цели само по отношение на
недължимата част от вземането;
5. преди изтичане на давностния
срок вземанията са погасени по
силата на закон;
6. при заличаване на длъжника,
когато вземането или част от него е
останало
неудовлетворено
признава се до размера на
неудовлетворената част.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
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В приложимите счетоводни стандарти - СС 37 - Провизии, условни задължения и
условни активи, респективно МСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи,
провизиите са определени като задължение с неопределена срочност или размер. В
посочените счетоводни стандарти са разгледани критериите за признаване на провизии, както
и реда за тяхната оценка, отчитане и оповестяване.
Според СС 37 провизиите за задължения се признават в размер на предполагаемото
задължение и се отчитат като текущи други разходи. Формираните текущи задължения от
начисляване на провизии се отчитат като други текущи задължения отделно от
съществуващите задължения за дейността на предприятието. В края на всеки следващ отчетен
период размерът на потенциалните задължения се преразглежда и при необходимост се
актуализира чрез доначисляване на провизии или чрез намаляване на вече отчетените
провизии.
Отчитането на провизиите може да се илюстрира чрез съставянето на следните
счетоводни статии (при прилагане на НСФОМСП):
1. За начисляване на провизиите:
Дт с/ка Разходи за провизии
Кт с/ка Провизии, признати като пасиви
2. Съобразно своето функционално предназначение разходите за провизии могат да се
отнесат към сметките за отчитане на разходите за съответната дейност:
Дт с/ка Разходи за дейността
Кт с/ка Разходи за провизии
3. В края на всеки следващ отчетен период размерът на потенциалните задължения се
преразглежда и при необходимост се актуализира чрез доначисляване на провизия или чрез
намаляване на вече отчетените провизии:
3.1. за доначисляване на провизии:
Дт с/ка Разходи за провизии
Кт с/ка Провизии, признати като пасиви
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3.2. за намаляване на вече отчетените провизии (сторнировъчна статия):
Дт с/ка Разходи за провизии
Кт с/ка Провизии, признати като пасиви
4. За изплатената част от задължението, формирано от провизия:
Дт с/ка Провизии, признати като пасиви
Кт с/ка Парични средства
5. За отписаната неизплатена част от задължението, формирано от провизия:
Дт с/ка Провизии, признати като пасиви
Кт с/ка Приходи от провизии
Дт с/ка Приходи от провизии
Кт с/ка Печалби и загуби от текущата година
По отношение на дълготрайните активи следва да се отбележи, че СС 16 - Дълготрайни
материални активи, респективно МСС 16 – Имоти, машини, съоръжения и оборудване,
предвиждат, че първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на
придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите
данъци) и всички преки разходи. От своя страна в състава на преките разходи се включват
предполагаемите разходи до размера на начислената провизия за условни задължения за:
демонтаж и извеждане на актива от употреба - тези предполагаеми разходи следва да се
коригират с предполагаемите приходи, които предприятието ще получи от по-нататъшното
уреждане на актива (брак, продажба, размяна, даване под наем и т.н.); възстановяване на
терена, върху който е бил инсталиран активът.
С оглед на това счетоводно третиране на разходите за провизии, за целите на
данъчното облагане в ЗКПО са създадени три разпоредби, които регламентират
съответстващото данъчното третиране на провизиите за задължения и това са разпоредбите
на чл.38, чл.39 и чл.40.
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1. Данъчно третиране по реда на чл.38 от ЗКПО:


Разходите за провизии не се признават в годината на отчитането им;



Разходите се признават в годината на погасяване на задължението, за което е
призната провизията – до размера на погасеното задължение;



При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов
резултат се намалява със счетоводните приходи, съответно със сумата, с която
са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод призната провизия.

ПРИМЕР:
Предприятие продава своя готова продукция (изделия) с единична стойност 500 лв. с
едногодишна гаранция, съгласно която производителят поема всички разходи по
отстраняване на дефекти, следователно е налице правно задължение. Стойността на
продадените изделия за годината е 100 000 лева (200 бр. по 500 лева). На база минал опит и
бъдещи очаквания е установено, че:


90 % от изделията нямат дефекти в срока на гаранцията



8 % от изделията имат минимални дефекти (средно по 20 лв. разход на изделие)



2 % от изделията имат сериозни дефекти и/ или ще бъдат върнати (средно по
400 лв. на изделие)

В резултат на този опит предприятието е извършило оценка на размера на провизиите,
като през 2009 г. са отчетени разходи за провизии по задължения за гаранции както следва:


(200 х 8%) х 20 лв. = 320 лева



(200 х 2 %) х 400 лв. = 1 600 лева

Общият размер на разходите за провизии е 1 920 лева.
Счетоводният финансов резултат (СФР) за 2009 година без влиянието на провизиите е
в размер на 10 000 лв., а след отчитане на разходите за провизии същият е в размер на 8 080
лева. Предприятието прилага НСФОМСП.
2009 година
Данъчно третиране на отчетените през 2009 година разходи за провизии се състои в
следното:
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Извършва се увеличение на СФР съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКПО със сумата 1 920 лева, в
резултат на което данъчният финансов резултат е в размер на 10 000 лева
През 2010 година са отчетени фактически извършени разходи за гаранции за
продадените изделия в размер на 1 000 лева, т.е. част от провизираните задължения са реално
погасени. Поради изтеклия гаранционен срок останалата част от провизиите е реинтегрирана
в печалбата за 2009 година, т.е. отчетени са счетоводни приходи от повизии в размер на 920
лева.
2010 година
Данъчно третиране през 2010 година на разходите за провизии и на приходите от
провизии се състои в следното:


Извършва се намаление на СФР съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗКПО със сумата 1 000
лева;



Извършва се намаление на СФР съгласно чл. 38, ал.3 от ЗКПО със сумата 920
лева;

Видно от примера разходите за провизии са данъчно признати едва когато
провизираните задължения са реално погасени или когато провизията бъде отписана
(реинтегрирана в печалбата), като във втория случай признаването на разходите се извършва
посредством намаление на счетоводния финансов резултат с размера на отчетените
счетоводни приходи.
Забележка: ако предприятието прилагаше МСС, вместо да отчете счетоводни приходи
от провизии в размер на 920 лева., би отчело намаление на счетоводните разходи в същия
размер. С това намаление на счетоводните разходи следва да се извърши намаление на
счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат съгласно чл.
38, ал. 3 от ЗКПО.
При прилагането на чл. 38 от ЗКПО е необходимо също така да се има предвид и
разпоредбата на § 4 от ПЗР на закона, която създава преходен режим по отношение на
преобразуванията на финансовия резултат по реда на чл.23 от отменения ЗКПО. Съгласно
посочения параграф преобразуванията (увеличенията и намаленията) на финансовия резултат,
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извършени по реда на чл.23 от отменения закон се смятат за преобразувания на счетоводния
финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат по реда и съгласно
съответната разпоредба на новия закон. Следователно, на основание § 4 от ПЗР на ЗКПО,
увеличението на финансовия резултат с разходите за провизии за задължения, извършено по
реда на чл. 23, ал. 2, т. 23 от ЗКПО (отм.) се счита за преобразуване на счетоводния финансов
резултат по реда на чл. 38, ал. 1 от ЗКПО. С оглед на това данъчно задължените лица имат
право да приложат чл. 38, ал. 2 и/ или 3 по отношение на разходите за провизии, с които е
увеличен финансовият резултат до 31.12.2006 година.
2. Данъчно третиране по реда на чл.39 от ЗКПО:
Както бе отбелязано по-горе в състава на преките разходи, които са част от цената на
придобиване на дълготрайните активи, се включват предполагаемите разходи до размера на
начислената провизия за условни задължения. Това означава, че за счетоводни цели
разходите за провизии се включват в амортизируемата стойност на активите, съответно
подлежат на амортизация. Следователно в този случай непризнаването на разходите за
провизии се извършва чрез увеличение на счетоводния финансов резултат със счетоводните
разходи за амортизации.
Данъчният закон изключва начислените провизии от данъчната амортизируема
стойност на данъчните амортизируеми активи. Съгласно чл.53, ал.1 от ЗКПО данъчната
амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея
начислени провизии и дарения, свързани с актива. Очевидно е, че в този случай не се
начисляват данъчни амортизации върху провизиите. Поради това и за да се постигне същият
данъчен ефект, както по чл. 38, разпоредбата на чл. 39, ал. 1 предвижда, че в годината на
погасяване на задължението се извършва намаление на счетоводния финансов резултат с
погасените задължения, свързани с провизиите.
Аналогично на чл. 38 е и данъчното третиране, предвидено по отношение на
възникващите счетоводни приходи, респективно – намаление на счетоводните разходи,
отчетени по повод признатата провизия – с тях се извършва намаление на счетоводния
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финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на основание чл. 39, ал. 2
от ЗКПО.
Следва да се има предвид и разпоредбата на § 30 от ПЗР на ЗКПО, съгласно която
провизии, които са включени в историческата цена на данъчен амортизируем актив, но не са
включени в амортизируемата му стойност съгласно отменения ЗКПО, се признават по реда на
чл. 39. С оглед регламентите на отменения ЗКПО, това фактически се отнася до провизиите за
задължения, които са капитализирани в историческата цена на амортизируемите активи след
01.01.2004 година.
3. Данъчно третиране по реда на чл. 40 от ЗКПО:
Разпоредбата на чл. 40 урежда специфичен случай, при който погасяването на
задълженията, за които е призната провизия се извършва в данъчен период, през който
основната дейност на данъчно задълженото лице е прекратена.
За да бъде приложена разпоредбата на чл. 40 от ЗКПО е необходимо да бъдат
изпълнени едновременно следните условия:
Да не е признат разход за провизия в годината на счетоводното му отчитане – т.е.
счетоводният финансов резултат да е увеличен с разходите за провизии за задължения или
провизията да не е включена в амортизируемата стойност на активите (когато се касае за
данъчни амортизируеми активи), т.е не са признавани за данъчни цели амортизации върху
провизията;
Данъчно задълженото лице да е преустановило изцяло основната си дейност в
годината на погасяване на задълженията, за които са признати провизиите.
При изпълнение на посочените условия данъчно задълженото лице не намалява
счетоводния си финансов резултат по реда на чл. 38, ал. 2 или чл. 39, ал. 1 от ЗКПО в
годината на погасяване на задълженията (годината на преустановяване на дейността) с
непризнатите в предходни периоди разходи за провизии, а има право на прихващане или
възстановяване на надвнесен корпоративен данък.
Тази разпоредба се базира на обстоятелството, че при преустановяване на дейността си
данъчно задълженото лице не би имало никаква полза от извършване на намаление на
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счетоводния финансов резултат по реда на чл. 38, ал. 2 или чл. 39, ал. 1 от ЗКПО. Това се
отнася в най-голяма степан за случаите, когато лицето реализира данъчна загуба, която е
очевидно, че няма как да пренесе тъй като преустановява основната си дейност. Например,
известно е, че в минния отрасъл предприятията са задължени да рекултивират терените след
като преустановят добива на полезни изкопаеми.
Определянето на размера на надвнесения корпоративен данък се извършва по реда на
чл.40, ал.2 от ЗКПО, както следва:
НКД = ПЗ х ДС, където:
НКД – надвнесен корпоративен данък;
ПЗ – погасената част от задълженията, за които е начислена непризнатата за данъчни
цели провизия (ПЗ не може да превишава сбора от данъчните финансови резултати за
последните 10 години преди годината на преустановяване на дейността);
ДС – данъчната ставка на корпоративния данък за годината на погасяване на
задълженията.
ПРИМЕР:
Дадено дружество е учредено през 2006 година. Начислявани са разходи за провизии
за задължения през 2006 година – 50 000 лева, 2007 година – 30 000 лева и 2008 година – 20
000 лева. През 2009 година дружеството прекратява основната си дейност и погасява
задълженията си, за които са заделени провизиите като погасените задължения са в размер на
90 000 лева. Облагаемата печалба/загуба, съответно данъчен финансов резултат за годините
от учредяването до прекратяването на дейността са в следните размери:


2006 година – облагаема печалба в размер на 100 000 лева



2007 година – данъчна загуба в размер на (80 000 лева)



2008 година – данъчна печалба в размер на 40 000 лева

Сборът на данъчните финансови резултати (облагаеми печалби/загуби) е в размер на
60 000 лева.
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При тези данни размерът на надвнесения корпоративен данък, който подлежи на
прихващане или възстановяване през 2009 година се получава, както следва:
Извършва се сравнение между размера на погасеното задължение и сбора на данъчните
финансови резултати за предходните три години:
ПЗ = 90 000 лв.; Σ на ДФР = 60 000 лв.; ПЗ > Σ на ДФР
Следователно при определяне на размера на надвнесения корпоративен данък ще се
вземе предвид погасено задължение в размер на 60 000 лева
Определяне на размера на надвнесения корпоративен данък:
НКД = 60 000 лв. х 10 % = 6 000 лева
Идентично данъчно третиране са прилага и за 2010 г.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ ОТ НЕИЗПОЛЗВАНИ
ОТПУСКИ И ОСИГУРОВКИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

С разпоредбата на чл. 41 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за възникване и
обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи по натрупващи се
неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително
обществено и здравно осигуряване.

ВЪЗНИКВАНЕ
НА ДВР

РАЗХОДИ ПО НАТРУПВАЩИ СЕ
НЕИЗПОЛЗВАНИ ОТПУСКИ И РАЗХОДИ,
СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ОБЩЕСТВЕНО И ЗДРАВНО
ОСИГУРЯВАНЕ

Не се признават за данъчни цели в
годината на счетоводното им
отчитане (чл.41, ал.1)

ОБРАТНО
ПРОЯВЛЕНИЕ
НА ДВР

Непризнатите по ал.1 разходи по
натрупващи се неизползвани
(компенсируеми) отпуски се
признават за данъчни цели в
годината, през която отпуските
реално са изплатени на персонала,
до размера на изплатените отпуски
(чл.41, ал.2)

Непризнатите по ал.1 разходи за
задължително обществено и здравно
осигуряване се признават за
данъчни цели в годината, през която
съответните осигурителни вноски са
внесени, до размера на внесените
осигурителни вноски (чл. 41, ал. 3)
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Съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат
счетоводният финансов резултат се намалява със счетоводните приходи, съответно със
сумата, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод задължения по ал. 1.
СПЕЦИФИЧИН СЛУЧАИ::
1. Разходи по натрупващи се неизползвани отпуски и осигуровки, свързани с
тях, отчитането на които не води до намаляване на счетоводния финансов
резултат в годината на счетоводното им отчитане (чл. 41, ал. 5 и 6 от ЗКПО).
Съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗКПО представената в схемата по-горе данъчна регулация по
чл.41, ал.1 не се прилага за отпуски и осигуровки, свързани с тях, отчитането на които не
води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им
отчитане. Според ал.6 на чл.41 за данъчни цели не се признават разходите, дължащи се на
компенсируеми отпуски и осигуровки, свързани с тях, водещи до намаляване на счетоводния
финансов резултат, в година, различна от годината на счетоводното отчитане на отпуските и
осигуровките, когато те не са платени към 31 декември на годината, в която е намален
счетоводният финансов резултат. В тези случаи съответно се прилагат ал. 2 и 3 (те касаят
обратното проявление на възникналата данъчна временна разлика).
Например поради калкулиране на разходите за отпуски и осигуровки, свързани с тях, в
себестойността на продукция е възможно те да намалят финансовия резултат в година,
различна от годината на начисляването им, а именно – в годината на продажба на
продукцията под формата на балансова стойност на продадена продукция.
Да приемем, че разходите са начислени през 2009 г., а продукцията е продадена през
2010 г. като през същата година отпуските и осигуровките, свързани с тях, все още не са
платени (напълно или частично). В този случай съгласно ал.5 на чл.41 разходите за отпуски и
осигуровки, свързани с тях, не се регулират по реда на ал.1, в годината на счетоводното им
отчитане – 2009 г. Регулацията на тези разходи се извършва по реда на чл.41, ал.6, според
която не се признават за данъчни цели разходите, дължащи се на компенсируеми отпуски и
осигуровки, свързани с тях, водещи до намаляване на счетоводния финансов резултат, в
година различна от годината на счетоводното отчитане на отпуските и осигуровките, когато
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те не са платени към 31 декември на годината, в която е намален счетоводния финансов
резултат – 2010 г.
Ако отпуските и осигуровките, свързани с тях са платени частично през 2010 г.,
увеличение на счетоводния финансов резултат за същата година ще се извърши само с
неплатената част.
В случай, че в годината на продажба на продукцията или в предходна година
отпуските са платени, никога няма да се извърши увеличение на счетоводния финансов
резултат, защото същият не е намален с отпуски, които не са платени.
2. Компенсируеми отпуски и осигуровки, свързани с тях, които съгласно
счетоводното законодателство са капитализирани като част от стойността на
данъчен амортизируем актив (чл. 41, ал. 7 от ЗКПО).
Когато неизползваните отпуски и осигуровки, свързани с тях, участват не в
себестойността на продукция, а в себестойността на данъчен амортизируем актив (например
сграда, която се строи по стопански начин), с отпуските и осигуровките не се извършва
преобразуване на счетоводния финансов резултат. Причина за това е, че в този случай е много
сложно да се проследят сумите по години, с които се намалява финансовия резултат, защото
това намаление ще става на части под формата на амортизации.
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С разпоредбата на чл.42 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за възникване и
обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи на данъчно задължени
по ЗКПО лица, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ, които не са
изплатени към 31 декември на текущата година.
СХЕМА 1

ВЪЗНИКВАНЕ
НА ДВР

РАЗХОДИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДОХОДИ
НА МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПО
ЗДДФЛ

Не се признават за данъчни цели в
годината на счетоводното им
отчитане (чл. 42, ал. 1)
Изключение
(чл.42, ал.2)

ОБРАТНО
ПРОЯВЛЕНИЕ
НА ДВР

Непризнатите по ал.1 разходи се
признават за данъчни цели в
годината, през която доходът е
изплатен, до размера на изплатения
доход. (чл. 42, ал. 3)

Чл. 42, ал. 1 не се прилага за
разходите, представляващи:
1. основно или допълнително трудово
възнаграждение, определено с
нормативен акт;
2. доходи на еднолични търговци.

Съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат
счетоводният финансов резултат се намалява със счетоводните приходи, съответно със
сумата, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за
неизплатени доходи по ал. 1.
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СХЕМА 2

ВЪЗНИКВАНЕ
НА ДВР

РАЗХОДИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, СВЪРЗАНИ С
НЕПРИЗНАТИТЕ РАЗХОДИ ОТ СХЕМА 1

Не се признават за данъчни цели в
годината на счетоводното им
отчитане, когато осигурителните
вноски не са внесени към 31.12 на
текущата година (чл. 42, ал. 5)

ОБРАТНО
ПРОЯВЛЕНИЕ
НА ДВР

Непризнатите разходи по ал.5 се
признават за данъчни цели в
годината, през която съответните
задължителни осигурителни вноски
са внесени, до размера на внесените
осигурителни вноски (чл. 42, ал. 6)

От разпоредбата на чл.42, ал.5 е видно, че за да подлежат на регулация осигуровките
трябва да отговарят на следните две изисквания:
1. трябва да са свързани с определени доходи (такива, които подлежат на регулация по
чл.42, ал.1 - премии, бонуси, доходи по извънтрудови правоотношения и др.), които доходи
не са изплатени към 31 декември на съответната година. Ако осигуровките са свързани със
заплати или допълнителни трудови възнаграждения със задължителен за работодателя
характер (същите попадат в изключението по чл.42, ал.2, т.1), тези осигуровки не подлежат на
регулация, независимо дали са внесени към 31 декември на съответната година;
2. осигуровките трябва да не са внесени към 31 декември на съответната година. Ако
осигуровките са внесени, те ще бъдат признати, независимо, че са свързани с неизплатени
доходи.
На основание чл.42, ал. 6 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат
счетоводният финансов резултат се намалява със счетоводните приходи, съответно със
сумата, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения по ал. 5.
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СПЕЦИФИЧИН СЛУЧАИ::
1. Доходи и задължителни осигурителни вноски, свързани с тях, отчитането на
които не води до намаляване на счетоводния финансов резултат в годината на
счетоводното им отчитане (чл. 42, ал. 7 от ЗКПО).
Съгласно чл. 42, ал. 7 от ЗКПО представената в схемите по-горе данъчна регулация по
чл.42, ал.1 и ал.5 не се прилага за доходи и задължителни осигурителни вноски, свързани с
тях, отчитането на които не води до намаляване на счетоводния финансов резултат за
годината на счетоводното им отчитане. Според ал.8 на чл.42 за данъчни цели не се признават
разходите, дължащи се на доходи и задължителни осигурителни вноски по ал.1 и 5, водещи
до намаляване на счетоводния финансов резултат, в година, различна от годината на
счетоводното отчитане на доходите и осигуровките, когато те не са платени към 31 декември
на годината, в която е намален счетоводният финансов резултат. В тези случаи съответно се
прилагат ал. 3 и 6 (те касаят обратното проявление на възникналата данъчна временна
разлика) – виж примера към Фиш ІІ.ІІІ.6.
2. Доходи и задължителни осигурителни вноски, свързани с тях, които съгласно
счетоводното законодателство са капитализирани като част от стойността на
данъчен амортизируем актив (чл. 42, ал. 9 от ЗКПО).
В този случай не се извършва преобразуване на счетоводния финансов резултат, което
означава, че разходите са данъчно признати.

РАЗЯСНЕНИЕ, СВЪРЗАНО С РАЗХОДИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДВИДЕНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРИЛАГАНЕ
НА ЧЛ. 42, АЛ. 1

Съгласно чл.42, ал.1 от ЗКПО начислените разходи, представляващи доходи на местни
физически лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават
за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане. Регулиране за данъчни цели по реда
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на чл.42 не се прилага за разходите, представляващи основно или допълнително трудово
възнаграждение, определено с нормативен акт (чл. 42, ал. 2, т. 1).
Съгласно чл.6 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
(НСОРЗ), допълнителните трудови възнаграждения са:
1. определените с наредбата или с друг нормативен акт възнаграждения, които се
изплащат задължително;
2. договорените с индивидуален и/или с колективен трудов договор възнаграждения,
които се изплащат според договорените условия.
Разпоредбата на чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗКПО касае само допълнителните трудови
възнаграждения, определени с нормативен акт, които са задължителни, а извън обхвата й
остават допълнителните трудови възнаграждения, договорени с индивидуален и/или с
колективен трудов договор, които се изплащат според договорените условия. В случай, че
волята на законодателя е била да се включат всички допълнителни трудови възнаграждения,
то тогава в чл. 42, ал. 2, т. 1 не би следвало изрично да се посочва, че допълнителните трудови
възнаграждения, трябва да са определени с нормативен акт. В обхвата на чл. 42, ал. 2, т. 1 от
ЗКПО

не

се

включват

допълнителните

трудови

възнагражденията,

договорени

с

индивидуален и/или колективен трудов договор, които се изплащат според условията на
договора и са в съответствие с чл. 13 от НСОРЗ.
Пример:
Допълнителното

трудово

възнаграждение

за

окончателно

формиране

на

индивидуалната работна заплата, начислявано от „Х” АД след приключване на съответното
тримесечие, се определя с колективния трудов договор и вътрешните правила за работната
заплата, съставени в съответствие с действащата нормативна уредба, Кодекса на труда и
НСОРЗ. Предприятието няма задължение за изплащане на посоченото допълнително трудово
възнаграждение по силата на нормативен акт, а същото се изплаща съгласно колективния
трудов договор и вътрешните правила, които не са нормативен акт. Следователно така
определените допълнителни трудови възнаграждения не попадат в обхвата на чл. 42, ал. 2, т.
1 от ЗКПО, т.е. начислените разходи за допълнително трудово възнаграждение за
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окончателно формиране на индивидуалната работна заплата за ІV-то тримесечие на 2009
година, които не са изплатени към 31 декември 2009 година, не са признат разход за данъчни
цели за същата година. На основание чл. 42, ал. 3 от ЗКПО, това възнаграждение се признава
за разход за данъчни цели, в годината, през която същото бъде изплатено.
РАЗЯСНЕНИЕ, СВЪРЗАНО С РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Въпросът е свързан с това дали трябва да се регулират неплатените заплати и осигуровки на
управител по договор за управление, съгласно чл. 42 от ЗКПО. Ще се считат ли тези разходи
за данъчно признати, при положение, че разходите за заплати на управителите са
приравнени на трудови правоотношения съгласно ЗДДФЛ от 01.01.2008 г., но в чл.42, ал.2,
т.1 на ЗКПО се запази текста "Алинея 1 не се прилага за разходите, представляващи основно
или допълнително трудово възнаграждение, определено с нормативен акт".
Съгласно чл. 42, ал.1 от ЗКПО разходите на данъчно задължени лица, представляващи
доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ, които не са изплатени към 31 декември на
текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
На основание чл. 42, ал.2, т.1 от ЗКПО този ред не се прилага за разходите, представляващи
основно или допълнително трудово възнаграждение, определено с нормативен акт.
Както е видно от цитираната разпоредба, ЗКПО изключва от регулация основните или
допълнителните трудови възнаграждения, като същите следва да бъдат определени с
нормативен акт. Понятията „основно трудово възнаграждение” и „допълнително трудово
възнаграждение” са установени в трудовото право и по-конкретно в глава дванадесета от
Кодекса на труда. От своя страна договорите за управление по същността си представляват
облигационни правоотношения.
Действително съгласно § 1, т. 26, б. „з” от ДР на ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2008г.)
правотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на
управителни и контролни органи на предприятия, са трудови правоотношения по смисъла на
този закон.
Основен принцип за прилагане на нормативните актове, постановен в разпоредбата на 46, ал.
1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), е че разпоредбите на нормативните актове се
прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много
отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото
на Република България. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Указа за прилагане на ЗНА думи или изрази
с утвърдено правно значение се използват в един и същ смисъл във всички нормативни
актове. Алинея 2 на чл. 37 от Указа за прилагане на ЗНА предвижда, че ако се налага
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отклонение от общоприетия смисъл на дума или израз, с допълнителна разпоредба се
определя смисълът им за съответния нормативен акт, а според ал. 3 на чл. 37 така се
постъпва и когато при прилагане на нормативния акт могат да възникнат съмнения относно
смисъла на употребена дума или израз.
Видно от цитираните по-горе разпоредби на ЗКПО и ЗДДФЛ, двата закона боравят с
различни понятия, а именно „основно или допълнително трудово възнаграждение” (ЗКПО)
и „трудови правоотношения” (ЗДДФЛ). Също така в ЗКПО не е налице определение за
основно и допълнително трудово възнаграждение, както и липсва препратка към
разпоредбата на ЗДДФЛ, дефинираща трудовите правоотношения.
Следователно в съответствие с изискванията на ЗНА и Указа за неговото прилагане при
тълкуването на чл. 42 от ЗКПО следва да се изхожда от общоприетия смисъл на понятията
основно и допълнително трудово възнаграждение. В общоприетия им смисъл тези понятия
не включват в себе си възнагражденията по договори за управление и контрол. Поради това
посочените възнаграждения не попадат сред изключенията от данъчна регулация,
предвидени в разпоредбата на чл. 42, ал.2 от ЗКПО.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ ОТ РЕГУЛИРАНЕ НА
СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ

С разпоредбата на чл. 43 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за възникване и
обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи за лихви.
ВЪЗНИКВАНЕ
НА ДВР

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ

Не се признават за данъчни цели в
годината на отчитането им разходите за
лихви в размер, определен за текущата
година по следната формула (чл.43, ал.1):
НРЛ = РЛ - ПЛ - 0,75 x ФРПЛ
НРЛ - непризнатите разходи за лихви;
РЛ - разходите за лихви, определени по реда
на ал. 3;
ПЛ - общият размер на приходите от лихви;
ФРПЛ - счетоводният финансов резултат
преди всички разходи и приходи от лихви.

ОБРАТНО
ПРОЯВЛЕНИЕ
НА ДВР

Непризнатите разходи за лихви се
признават за данъчни цели през
следващите 5 години до изчерпването
им в размер, определен за текущата
година по следната формула (чл. 43, ал.
2):
ПРЛ = 0,75 x ФРПЛ + ПЛ – РЛ
ПРЛ - признатите разходи за лихви;
ФРПЛ - счетоводният финансов резултат
преди всички разходи и приходи от лихви;
ПЛ - общият размер на приходите от лихви;
РЛ - разходите за лихви, определени по реда
на ал. 3 за текущата година.

Изключение 1
(чл.43, ал.6)
Регулиране на слабата
прилага, когато:
ПК1 + ПК2
--------------

капитализация

не

се

СК1 + СК2,
<=

3

x

2

-------------,

2

ПК1 е привлеченият капитал към 1 януари
текущата година;
ПК2 е привлеченият капитал към 31 декември
текущата година;
СК1 е собственият капитал към 1 януари
текущата година;
СК2 е собственият капитал към 31 декември
текущата година.

на
на
на
на

Внимание!
Когато счетоводният финансов резултат
преди всички разходи и приходи от лихви е
отрицателна величина, той не участва при
определяне на размера на непризнатите и
признатите разходи за лихви по ал. 1 и 2.
По отношение на нововъзникнали непризнати
разходи за лихви се прилагат разпоредбите на
чл.43, като се спазва поредността на
възникването им.

Изключение 2
(чл.43, ал.7)
Разходи за лихви на кредитни
институции
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ ОТ РЕГУЛИРАНЕ НА
СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ

ОБХВАТ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ (чл.43, ал.3)

ВСИЧКИ ФИНАНСОВИ (ЛИХВЕНИ) РАЗХОДИ, ОТЧЕТЕНИ ПО
ФИНАНСИРАНЕ С ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

1. Лихви по
финансов лизинг и
банков кредит, освен
когато:
1.1. страните по
сделката са свързани
лица или

2.
Наказателни
лихви за
закъснели
плащания и
неустойки;

3. Лихви,
непризнати за
данъчни цели
на друго
основание в
закона.

4. Лихви и други
разходи по заеми,
които съгласно
счетоводното
законодателство
са капитализирани
като част от
стойността на
актив.

1.2. лизингът,
съответно кредитът,
е гарантиран или
обезпечен от или е
отпуснат по
нареждане на
свързано лице;

Пример за изключението, посочено в т. 4 от схемата е капитализирането на
разходите за лихви съгласно допустимия алтернативен подход по МСС 23 “Разходи по
заеми”.
Съгласно т.11 от МСС 23, ако за признаването на разходите по заеми /включително и
лихви/ е използван разрешения алтернативен подход, е допустимо тези разходи да се
капитализират като част от стойността на актива, когато същите могат пряко да се отнесат
към придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията на
стандарта актив. Съобразно изискванията на т.12 от МСС 23 разходите по заеми се
НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ,, 2010

ФИШ II.IІІ.8

B jbfjfgreki

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
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капитализират в стойността на актива, когато съществува вероятност те да доведат до бъдещи
икономически изгоди за предприятието и разходите могат надеждно да се оценят.
Разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването,
строителството или производството на един отговарящ на условията актив, са тези разходи по
заеми, които биха могли да бъдат избегнати, ако не е бил извършен разходът по отговарящия
на условията актив. Когато едно предприятие заема средства специално с цел получаването
на определен отговарящ на условията актив, разходите по заема, които са пряко свързани с
този отговарящ на условията актив, могат лесно да се установят (т.13 от МСС 23).
В заключение следва да се има предвид, че съгласно § 20 от ПЗР на ЗКПО
непризнатите разходи за лихви след 1 януари 2004 година съгласно чл. 26 от отменения Закон
за корпоративното подоходно облагане, подлежащи на приспадане и неприспаднати до 31
декември 2006 година, се приспадат по реда на чл. 43 до изтичане на 5 години след годината
на непризнаването им за данъчни цели.

ПРИЛОЖИМИ ДЕФИНИЦИИ

1. Привлечен
капитал (§ 1,
т.20 от ДР на
ЗКПО)

2. Собствен
капитал

"Привлечен капитал" по смисъла на чл. 43, ал. 6 е сумата от
пасивите на предприятието, с изключение на финансиранията.
“Собствен капитал” – няма легална дефиниция в данъчния закон,
поради което се определя съгласно счетоводното законодателство.
Собственият капитал включва:
9 Записан капитал;
9 Премии от емисии;
9 Резерв от последващи оценки;
9 Резерви (законови резерви, резерв, свързан с изкупени
собствени акции, резерв съгласно учредителен акт, други
резерви);
9 Натрупана печалба (загуба) от минали години;
9 Текуща печалба (загуба).
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Разпоредбата на чл. 44 от ЗКПО се прилага по отношение на печалбите и загубите от
разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО. В тези
случаи при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се
преобразува както следва:

НАМАЛЯВА
СЕ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

с печалбата от разпореждане с финансови
инструменти по см. на § 1, т. 21 от ДР,
определена като положителна разлика
между продажната цена и документално
доказаната цена на придобиване на тези
финансови инструменти.

УВЕЛИЧАВА
СЕ

със загубата от разпореждане с
финансови инструменти по см. на § 1, т.
21 от ДР, определена като отрицателна
разлика между продажната цена и
документално доказаната цена на
придобиване на тези финансови
инструменти.

Изключение
Този ред не се прилага за печалби от
източник в чужбина, по отношение на
които в спогодба за избягване на
двойното данъчно облагане е предвиден
метод за избягване на двойното данъчно
облагане "освобождаване с прогресия".
(чл. 44, ал. 1, изречение второ).
Според промяната, направена в чл. 44 от ЗКПО, в сила от 01.01.2009 г., тази норма
вече е приложима не само за сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни
книжа (Българската фондова борса), а и на регулирани пазари в държави-членки на
Европейския съюз, или в държави - страни по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
Целта на направеното изменение е изравняване данъчното третиране на сделките на
българска борса с това на борси на други държави - членки на Европейския съюз. Различното
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данъчно третиране, приложимо до 2008 г., водеше до ограничаване на свободното движение
на капитали и противоречеше на чл. 56 от Договора за създаване на Европейската общност.
В тази връзка е налице практика на Съда на Европейските общности (Решение на СЕО
по дело С-478/98 от 26.09.2000г.). В посоченото решение е постановено, че мерки, приети от
държава-членка, които могат да доведат до отказ на местните лица от инвестиране в други
държави-членки, представляват ограничение на свободното движение на капитали по смисъла
на чл.56 от Договора за Европейската общност. Подобни мерки също така се смятат и за
несъвместими с чл.40 от Споразумението за Европейското икономическо пространство.
ПРИЛОЖИМИ ДЕФИНИЦИИ

§ 1, т.21 от ДР на
ЗКПО:
"Разпореждане с
финансови
инструменти"

Чл.73, ал.1 и 2 от
ЗПФИ:
Регулиран пазар

Това са сделките:
а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права,
извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите
на финансови инструменти (ЗПФИ). „Права” за целите на изречение първо
са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във
връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от
колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в
страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава
- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане
по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК)., или аналогични по вид сделки в друга
държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Регулиран пазар е многостранна система, организирана и/или
управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за
срещането на интересите за покупка и продажба на финансови
инструменти на множество трети страни чрез системата и в
съответствие с нейните недискреционни правила по начин,
резултатът от който е сключването на договор във връзка с
финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните
правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в
съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането
му (чл. 73, ал.1 от ЗПФИ).
Регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е
лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на дял III
от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (чл.
73, ал. 2 от ЗПФИ).
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§ 1, т.22 от ДР на
ЗКПО:
"Документално
доказана цена на
придобиване на
ценни книжа или
дялове"

Това е цената на придобиване на съответните ценни книжа или дялове,
която лицето е доказало документално по реда, определен в съответните
нормативни актове. Когато ценни книжа или дяловете от един вид,
издадени от едно лице, са придобити на различни цени и впоследствие се
продава част от ценните книжа или дяловете, като не може да бъде
доказано кои от тях се продават, цената на придобиване на продадените
ценни книжа или дялове е средно претеглената цена, определена въз
основа на цената на придобиване на държаните ценни книжа или дялове
към момента на продажбата. Изречение второ се прилага във всички
случаи на разпоредителни действия с ценни книжа или дялове. Когато са
придобити нови акции или дялове в резултат на разпределение, което не е
довело до намаляване на собствения капитал на лицето, което разпределя
акциите или дяловете, се преизчислява документално доказаната цена на
придобиване на притежаваните акции или дялове. След придобиването на
новите акции или дялове по предходното изречение документално
доказаната цена на придобиване на всяка една акция или дял,
включително новопридобитите, е равна на сумата от документално
доказаните цени на придобиване на акциите или дяловете преди
придобиването на новите акции или дялове, разделена на общия брой на
притежаваните акции или дялове след придобиването, включително
новопридобитите. (виж примера по-долу)

ПРИМЕР за определяне на документално доказана цена на придобиване на акции и дялове,
придобити в резултат на разпределение, което не е довело до намаляване на собствения
капитал на разпределящото лице
Касае се за случаи, при които се капитализират резерви или неразпределена печалба, в
резултат на което се издават нови акции или дялове.
Да приемем, че е взето решение неразпределената печалба на дадено дружество в размер на
40 000 лв. да бъде трансформирана в основен капитал, като за целта ще бъдат издадени нови
дялове.
Основният капитал на дружеството преди разпределението на неразпределената печалба е в
размер на 100 000 лв., (разпределен на 100 дяла) и се притежава от двама съдружници – по 50
% всеки. Документално доказаната цена на придобиване на един дял е 1 000 лв.
След разпределението основният капитал на дружеството ще бъде в размер на 140 000 лв., т.е
ще бъдат издадени нови 40 дяла на обща стойност 40 000 лв. Предвид дяловото им участие
всеки от съдружниците ще получи допълнително по 20 дяла на обща стойност 20 000 лв. За
целите на определяне на документално доказаната цена на придобиване, разпоредбата на § 1,
т. 22 от ЗКПО предвижда преразпределение на стойността на новопридобитите дялове върху
всички дялове – преди и след разпределението на неразпределената печалба.
Документално доказаната цена на придобиване на 1 дял след извършеното разпределение на
неразпределената печалба се определя по следния начин:
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ
НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

А.
Б.
В.
Г.

За Съдружник 1:
Документално доказана цена на придобиване на 1 дял преди разпределението на
неразпределената печалба – 1 000 лв.;
Сума от документално доказаните цени на придобиване на дяловете преди
разпределението на неразпределената печалба – 1 000 лв. х 50 дяла = 50 000 лв.
Общ брой на притежаваните дялове след разпределението на неразпределената печалба
– 50 дяла + 20 дяла = 70 дяла
Документално доказана цена на придобиване на 1 дял след разпределението на
неразпределената печалба – Б : В = 50 000 : 70 = 714,29 лв.

За Съдружник 2:
Изчисленията са идентични на описаните за Съдружник 1.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИ, КОИТО
НЕ СА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ

Разпоредбата на чл. 45 от ЗКПО регламентира данъчното третиране на резерва от
последваща оценка (преоценъчен резерв) на активи, които не са данъчни амортизируеми
активи. В тази категория се включват:
9 Земята;
9 Финансовите активи.
Съгласно чл. 45 при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният
финансов резултат се увеличава със стойността на отписания резерв от последваща оценка
(преоценъчен резерв) при отписване на активи, които не са данъчни амортизируеми активи,
както следва:

УВЕЛИЧАВА
СЕ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Със стойността на отписания резерв от
последваща оценка (преоценъчен резерв) при
отписване на активи, които не са данъчни
амортизируеми активи.

НЕ СЕ
УВЕЛИЧАВА

Когато при отписването на резерва е отчетен
счетоводен приход или разход.

Когато земя се трансформира в
инвестиционен имот, увеличението се
извършва в годината на отписване на
инвестиционния имот.

За разлика от амортизируемите дълготрайни активи, за чийто резерв от последваща
оценка (преоценъчен резерв) е намерено решение чрез еднократното му елиминиране към
01.01.2007 г. (виж Фиш ІІ.V.14), не така стои въпросът с данъчното третиране на
преоценъчния резерв на неамортизируемите активи. Обичайно преоценъчният резерв за тези
активи (например земята) счетоводно се приключва в собствения капитал, т.е. не влияе върху
счетоводния финансов резултат, но фактически при отписване на неамортизируемия актив
(например при продажба на същия), резервът ще повлияе на счетоводния финансов резултат,
НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ,, 2010

ФИШ II.ІV.2

B jbfjfgreki

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИ, КОИТО
НЕ СА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ

защото с него е завишена балансовата стойност на реализирания актив. От своя страна в
данъчния закон е възприета концепцията, че на облагане ще подлежи разликата между
продажната цена на актива и неговата цена на придобиване (историческа цена), която не
включва резерв от последващи оценки. Ето защо, когато отписването на резерва не е
повлияло на счетоводния финансов резултат, следва да се извърши увеличение на същия със
стойността на отписания резерв.
Следва да се отбележи, че съгласно § 19 от ПЗР на ЗКПО член 45 не се прилага в
случаите, когато с резерва от последваща оценка (преоценъчния резерв) е увеличен
финансовият резултат за данъчни цели по реда на чл. 23 от отменения Закон за
корпоративното подоходно облагане.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

С разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за данъчно
третиране на задължения. Съгласно тази разпоредба при определяне на данъчния финансов
резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на
данъчно задълженото лице, като увеличението се извършва в годината, в която настъпи едно
от обстоятелствата, посочени в т.1 – 6 на ал.1, както следва:

СУМА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
СФР СЕ
УВЕЛИЧАВА

В годината, в която настъпи едно от
обстоятелствата, посочени в т.1 – 6
на ал.1, както следва:
1. задълженията са погасени по
давност, но не повече от 5 години от
момента, в който задължението е
станало изискуемо;
2. производството по несъстоятелност
на данъчно задълженото лице е
прекратено с утвърден оздравителен
план, в който се предвижда непълно
удовлетворяване на кредиторите;
увеличението се извършва с размера
на намалението на задължението;
3. с влязло в сила съдебно решение е
постановено, че задължението или
част от него е недължимо;
4. кредиторът се е отказал от
вземането си по съдебен ред или го е
опростил; увеличението се извършва с
размера на опростената сума;
5. преди изтичане на давностния срок
задълженията са погасени по силата
на закон;
6. данъчно задълженото лице е подало
молба за заличаване.

СФР СЕ
НАМАЛЯВА

Когато е извършено увеличение на
финансовия резултат през предходна
година, при определяне на ДФР за
текущата година СФР се намалява със:
1. сумата на погасеното през текущата
година задължение;
2. отчетените счетоводни приходи през
текущата година в резултат на
отписване на задължението.
Намалението е до размера на
увеличението, извършено през
предходна година.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ:
Увеличение на СФР не се извършва,
когато в годината на настъпване на
обстоятелствата
по
ал.
1
задължението е погасено или са
отчетени счетоводни приходи в
резултат
на
отписване
на
задължението.
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Примерни хипотези за прилагането на чл.46 от ЗКПО:
ХИПОТЕЗА
1. През 2009г. изтича
петгодишният срок по чл.46,
ал.1, т.1 и в същата година
задължението е изплатено.

2. Кредиторът се отказва от
вземането си през 2009г.
(приемаме, че не е изтекъл
срокът по чл.46, ал.1, т.1).

3. През 2008г. е настъпило
обстоятелството по чл.46, ал.1,
т.1, но задължението не е
отписано.
През 2009г. задължението е
изплатено.

4. През 2008г. е настъпило
обстоятелството по чл.46, ал.1,
т.3, но задължението не е
отписано.
През 2009г. задължението е
отписано.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
Дт с/ка Задължения
Кт с/ка Парични средства

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ
Не се извършва увеличение на
финансовия резултат на
основание чл.46, ал.2

Вариант 1:
ДЗЛ отписва задължението и отчита
счетоводен приход:
Дт с/ка Задължения
Кт с/ка Приходи

Не се извършва увеличение на
финансовия резултат на
основание чл.46, ал.2

Вариант 2:
ДЗЛ не отписва задължението и не
отчита счетоводен приход
2008г.:
Не са извършени счетоводни
записвания.

Извършва се увеличение на
финансовия
резултат
на
основание чл.46, ал.1, т.4
2008г.:
Извършва се увеличение на
счетоводния финансов резултат
на основание чл.46, ал.1, т.1.

2009г.:
Дт с/ка Задължения
Кт с/ка Парични средства

2009г.:
Извършва се намаление на
финансовия резултат по реда на
чл.46, ал.3, т.1 и ал.4.
2008г.:
Извършва се увеличение на
счетоводния финансов резултат
на основание чл.46, ал.1, т.3.

2008г.:
Не са извършени счетоводни
записвания.
2009г.:
Дт с/ка Задължения
Кт с/ка Приходи

2009г.:
Извършва се намаление на
финансовия резултат по реда на
чл.46, ал.3, т.2 и ал.4.

Идентично данъчно третиране е приложимо и за 2010 г.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРИСПАДНАТ ДАНЪЧЕН
КРЕДИТ ЗА НАЛИЧНИ АКТИВИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ
ПОВТОРНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

С разпоредбата на чл. 47 от ЗКПО е регламентиран един специфичен случай, свързан с
регистрация по ЗДДС. Касае се за специално данъчно третиране на приспаднат данъчен
кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по
ЗДДС. Известно е, че във връзка с регистрацията си по ЗДДС, данъчно задължените лица
имат право да приспаднат данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи.
Съгласно приложимите счетоводни стандарти (МСС 2/СС 2 и МСС 16/СС 16) в
себестойността при придобиването на материалните запаси и дълготрайните материални
активи се включват невъзстановимите данъци. Това са тези данъци, които предприятието не
очаква впоследствие да си възстанови. От тук произтича и разнородната счетоводна практика
при заприходяването на активите от лицата, на които им предстои регистрация по ЗДДС. Част
от тях завеждат придобитите преди регистрацията по ЗДДС активи по цена на придобиване
/себестойност/ с включен ДДС. Останалите данъчно задължени лица. не включват ДДС в
стойността на придобитите активи, а го заделят в разчетна сметка.
Данъчното третиране на приспаднатия данъчен кредит се изразява в следното:

УВЕЛИЧАВА СЕ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Със сумата на приспаднатия от ДЗЛ
данъчен кредит за наличните активи
към датата на регистрацията или
повторната регистрация по ЗДДС,
когато не са отчетени счетоводни
приходи по повод приспаднатия
данъчен кредит. (чл. 47, ал.1)
Изключение:

НАМАЛЯВА СЕ

Когато се отпише актив, който не е
данъчен амортизируем актив и за който
е приложена ал. 1 (извършено е
увеличение на СФР) в предходна
година, при определяне на ДФР за
текущата година СФР се намалява със
сумата на приспаднатия данъчен кредит
за съответния актив, с която е увеличен
СФР по реда на ал. 1. (чл. 47, ал.4)

Този ред не се прилага, когато:
1. ДДС не е включен в историческата
цена на актива, или
2. активът неНаправени
е данъчен амортизируем
са промени в
актив и същият е отписан в годината
на регистрацията или повторната
регистрация по ЗДДС.
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Изводи:
1. Не се извършва увеличение на СФР, когато при регистрация по ЗДДС е отчетен
приход по повод приспаднатия данъчен кредит за наличните амортизируеми активи и стоки.
2. Когато сумата на приспаднатия данъчен кредит е включена в стойността на стоката
и следователно ще окаже влияние върху СФР (ще намали СФР) при продажбата на същата,
защото ще е включена в отчетната стойност на продадената стока, са възможни 2 хипотези.
2.1. Ако стоката е продадена в годината на регистрация по ЗДДС - СФР не се
увеличава (чл.47, ал.3, т.2).
2.2. Ако стоката не е продадена в годината на регистрация по ЗДДС, а е продадена през
следваща година - в годината на регистрация по ЗДДС СФР се увеличава с приспаднатия
данъчен кредит (чл.47, ал.1), а в годината на продажба на стоката той се намалява със същата
сума (чл.47, ал.4).
По отношение на хипотеза 2.2 е възможна следната ситуация:
Извършено е увеличение на СФР по чл. 47, ал.1 за 2008 г. със сумата 50 000 лв. – за
стоките, налични към 31.12.2008 г. (година на регистрация по ЗДДС).
Част от стоките са продадени през 2009 г. като за тях е приспаднат данъчен кредит в
размер на 20 000 лв. Останалата част са продадени през 2010 г. – за тях е приспаднат
данъчен кредит в размер 30 000 лв. В този случай СФР се намалява по реда на чл. 47, ал. 4,
както следва:


За 2009 година – с 20 000 лева;



За 2010 година – с 30 000 лева;
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С § 11 от ЗИДЗКПО (обн. ДВ бр. 95/2009 г.) е създаден нов чл. 47а, регламентиращ
данъчното третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на
собствения капитал (МСК). Съгласно § 51 от ПЗР на ЗИДЗКПО разпоредбата на чл. 47а влиза
в сила от 01.01.2009 г.
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Н
А
М
А
Л
Я
В
А
С
Е

ФИНАНСОВИ
ИНСТИТУЦИИ

С разпределените дивиденти от местни юридически лица
или от чуждестранни лица, които са местни лица за
данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз,
или на друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, когато
инвестицията се отчита по МСК. (чл. 47а, ал.1)

Намалението е с разпределените
дивиденти през годината, като се
извършва в годината на признаване на
разпределените дивиденти в ГФО на
финансовата институция.
(чл. 47а, ал.2)

НЕФИНАНСОВИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Намалението е с разпределените дивиденти
за периода от придобиване до отписване на
инвестицията, като се извършва в годината
на отписване на инвестицията. (чл. 47а,
ал.3)

Този ред не се прилага за:
1. дивиденти, разпределени от печалби, които са реализирани преди
придобиване на инвестицията;
2. дивиденти, разпределени от лицензирани дружества със специална
инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел;
3. дивиденти, представляващи скрито разпределяне на печалба.
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За разлика от себестойностния метод, при който дивидентите се отчитат като
счетоводен приход в счетоводството на инвеститора, МСК е метод за отчитане, съгласно
който инвестицията първоначално се вписва по нейната себестойност (цена на придобиване),
а впоследствие балансовата й сума се коригира (увеличава или намалява), за да се признае
делът на инвеститора в печалбите или в загубите на предприятието, в което е инвестирано,
след датата на придобиването му. Делът на инвеститора в печалбата или загубата на
предприятието, в което е инвестирано, се признава в печалбата или загубата на инвеститора.
Доходите, получени чрез разпределение от предприятието, в което е инвестирано, намаляват
балансовата сума на инвестицията.
Характерна особеност за финансовите институции е, че те следва да извършат
намаление на счетоводния си финансов резултат на основание чл. 47а, ал. 2 от ЗКПО през
годината на признаване на разпределените дивиденти в годишния финансов отчет на
финансовата институция. Така посоченият момент за признаване на последващата промяна в
стойността на финансовия актив (инвестиция) е свързан с последователното прилагане на чл.
96 от ЗКПО, съгласно който финансовите институции признават за данъчни цели тези оценки
в годината на счетоводното им отчитане, респективно – не прилагат чл. 34 от закона по
отношение на финансовите си активи.
Данъчно задължените лица, които не са финансови институции, ще намалят
счетоводния си финансов резултат на основание чл. 47а, ал. 3 от ЗКПО като намалението ще
се извърши в годината на отписване на инвестицията.
Разликата във времето (годината) на преобразуването на счетоводния финансов
резултат за данъчни цели при финансовите институции и предприятията, които не са такива,
се дължи на различното данъчно третиране във времеви аспект на начисления доход от
инвестиция.
При инвеститори нефинансови предприятия, доходът от инвестицията се приравнява
на последваща оценка на активи по чл. 34, ал. 1 от ЗКПО и в този смисъл не се признава в
годината на счетоводното й отчитане (третира се като данъчна временна разлика). За
посочената група данъчно задължени лица тази временна разлика ще подлежи на признаване
(обратно проявление) в годината на отписване на инвестицията (по аргумент на чл. 35, ал. 1
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от ЗКПО). Поради факта, че при отчитане на инвестицията по МСК, за нефинансовите
предприятия не се признават приходите от преоценки до момента на отписване на
инвестицията, то намалението на счетоводния финансов резултат се извършва именно в
годината на отписването на инвестицията.
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Новата разпоредба на чл. 47б от ЗКПО цели прецизиране на данъчното третиране при
прехвърляне на място на стопанска дейност на чуждестранно лице в България.
Преди приемането на посочената разпоредба разпореждането с имущество на място на
стопанска дейност беше включено като доход от източник в България съгласно разпоредбата
на чл. 12, ал. 1 от ЗКПО. В общия случай, при разпореждане с имущество същото следваше да
се причисли към дейността, извършвана чрез мястото на стопанска дейност и съответно
реализираната печалба би следвало да се обложи с корпоративен данък. При прехвърляне на
предприятие обаче, независимо дали на мястото на стопанска дейност или на предприятието
като цяло, възникваше неяснота относно това дали печалбата от такова прехвърляне е
реализирана чрез мястото, съответно дали следва да се извърши облагане с корпоративен
данък.
Съгласно чл. 47б от ЗКПО, при определяне на данъчния финансов резултат на място на
стопанска дейност счетоводният му финансов резултат се преобразува за данъчни цели както
следва:
УВЕЛИЧАВА СЕ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

1. С печалбата от прехвърляне на мястото на
стопанска дейност. (чл. 47б, ал.1)
2. Със счетоводната балансова стойност на
амортизируемите активи (прилага се чл. 66,
ал. 1 от ЗКПО).
3.Данъчните временни разлики, свързани с
активите и пасивите на мястото на стопанска
дейност, се признават за данъчни цели
(обръщат се) в годината на прехвърляне на
мястото на стопанска дейност по общия ред
на закона.

НАМАЛЯВА СЕ

1. Със загубата от прехвърляне на мястото на
стопанска дейност. (чл. 47б, ал.1)
2. С данъчната стойност на амортизируемите
активи (прилага се чл. 66, ал. 2 от ЗКПО).
3.Данъчните временни разлики, свързани с
активите и пасивите на мястото на стопанска
дейност, се признават за данъчни цели
(обръщат се) в годината на прехвърляне на
мястото на стопанска дейност по общия ред
на закона.

Този ред не се прилага, когато печалбата и загубата от прехвърляне
на мястото на стопанска дейност е участвала при формиране на
счетоводния финансов резултат на мястото на стопанска дейност.
(Целта е да се избегне повторно облагане, съответно намаление на
счетоводния финансов резултат със суми, които вече са повлияли при
неговото определяне.)
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Печалбата, съответно загубата от прехвърляне на МСД се определя като разлика
между продажната цена на МСД и счетоводната стойност на активите, намалена със
счетоводната стойност на пасивите към датата на прехвърлянето. (чл. 47б, ал. 2 от ЗКПО).
Във връзка с прилагането на чл. 47б е създадена нова т. 59 в ДР на ЗКПО, според която
„разпореждане с имущество на място на стопанска дейност” е налице и в случаите на
прехвърляне на мястото на стопанска дейност самостоятелно или заедно с цялото
предприятие.
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I. ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ - ВИДОВЕ

Финансови институции по смисъла на § 1, т.29 от ДР на ЗКПО са :
а) кредитните и финансовите институции по Закона за кредитните институции;
б) застрахователите, презастрахователите и чуждестранните лица, извършващи чрез
място на стопанска дейност застрахователна и презастрахователна дейност по
Кодекса за застраховането;
в) инвестиционните посредници по Закона за пазарите на финансови инструменти и
управляващите дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
г) дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване;
д) здравноосигурителните дружества по чл.91 от Закона за здравното осигуряване

1. КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ПО ЗКИ
1.1 Кредитна институция

Кредитни институции по смисъла на чл.1 ал.2 от ЗКИ са :
o банките
o дружествата за електронни пари
Дружество за електронни пари е акционерно дружество, което извършва следните
дейности :
o издаване на електронни пари;
o предоставяне на финансови и нефинансови услуги, пряко свързани с издаването на
електронни пари, като :
а) управление на електронни пари чрез извършването на оперативни и други спомагателни
дейности, свързани с тяхното издаване;
б) издаване и управление на други средства за плащане освен предоставянето на кредит
под всякаква форма
o услуги по съхраняване на информация върху електронни устройства от името на други
дружества или публични институции
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1.2 Финансова институция
Финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна
дейност е извършване на една или повече от дейностите:
1. Извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и
платежните системи;
2. Издаване и администриране на други средства за плащане (платежни карти,
пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т. 1;
3. Финансов лизинг;
4. Гаранционни сделки;
5. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни
сертификати и други, извън случаите по т. 6;
б) чуждестранна валута и благородни метали;
в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и
лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по т. 6;
6. Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни
книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл. 5, ал.
2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
7. Парично брокерство;
8. Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова
стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно
преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
9. Придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на
услуги (факторинг);
10. Придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция;
11. Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане
на влогове или други възстановими средства.
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2.

ЗАСТРАХОВАТЕЛИ,

ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ

И

ЧУЖДЕСТРАННИ

ЛИЦА,

ИЗВЪРШВАЩИ ЧРЕЗ МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И
ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПО КЗ

2.1 Застраховател
Застраховател по смисъла на чл.8, ал.1 от КЗ е :
1. Акционерно дружество, кооперация, както и застраховател от трета държава чрез
клон, регистриран по Търговския закон, получили лиценз при условията и по реда на Кодекса
за застраховането;
2. Застраховател от друга държава членка на ЕС при условията на правото на
установяване или на свободата на предоставяне на услуги
2.2 Презастраховател
Презастраховател по смисъла на чл.8, ал.2 от КЗ е :
1. Акционерно дружество получило лиценз за активно презастраховане по реда на
Кодекса за застраховане;
2. Лице, получило лиценз за активно презастраховане по седалището си в друга
държава членка на ЕС
3. Лице, получило лиценз за активно презастраховане по седалището си в трета
държава (презастраховател от трета държава)
а) чрез клон, регистриран по Търговския закон или получил лиценз по Кодекса за
застраховането, или
б) от седалището си или от клон в трета държава, когато са изпълнени условията на
кодекса
3. ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ ПО ЗПФИ И УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА
ПО ЗППЦК

3.1 Инвестиционен посредник
Инвестиционен посредник по смисъла на чл.5, ал.1 от ЗПФИ е лице, което по занятие
предоставя една или повече инвестиционни услуги и/или извършва една или повече
инвестиционни дейности. Инвестиционните посредници, с изключение на банките, не могат
да извършват по занятие други търговски сделки.
Инвестиционни услуги и дейности са :

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2010

ФИШ II.IX.1

B jbfjfgreki

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

1. Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови
инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови
инструменти;
2. Изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
3. Сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
4. Управление на портфейл;
5. Предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;
6. Поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална
продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение
за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
7. Предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и
неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;
8. Организиране на многостранна система за търговия.
Инвестиционните посредници могат да предоставят и следните допълнителни услуги :
1. Съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти,
включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на
клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на
постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
2. Предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови
инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия
и ред определени с наредба;
3. Консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената
стратегия и свързани с това въпроси, както консултации и услуги, свързани със сливания и
покупка на предприятия;
4. Предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото
те са свързани с предоставяните финансови инструменти;
5. Инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи
препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
6. Свързани с поемането на емисии финансови инструменти.
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3.2 Управляващо дружество
Управляващо дружество по смисъла на чл.202 от ЗППЦК е акционерно дружество ,
получило лиценз при условията и по реда на закона, чийто предмет на дейност е управление
на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен
тип, включително :
1. Управление на инвестиции;
2. Администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни
услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите,
оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на
законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите,
разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на
дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;
3. Маркетингови услуги.
Управляващо дружество може да предоставя и следните допълнителни услуги :
1. Управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален
портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови
инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента
2. Предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти
4. ДРУЖЕСТВА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ

Допълнителното социално осигуряване се осъществява чрез участие в :
o Универсални и/или професионални пенсионни фондове;
o Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
o Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални
схеми;
o Фондове

за

допълнително

доброволно

осигуряване

за

безработица

или

за

професионална квалификация
Дружествата осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване са :
o Пенсионноосигурителни дружества
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o

Дружества

за

допълнително

доброволно

осигуряване

за

безработица

и/или

професионална квалификация
Дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване
учредяват и управляват фондовете.
5. ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ПО ЗЗО

Здравноосигурителни дружества по смисъла на чл.91 от ЗЗО са акционерни дружества,
лицензирани по Закона за здравното осигуряване, които се учредяват, извършват дейността си
и се прекратяват по реда на Търговския закон, доколкото не е предвидено друго в закона.
II. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

При разлика между размера на приходите или разходите, отчетени съгласно
счетоводната политика на финансовата институция, и размера определен от регулаторен
орган съгласно нормативен акт, при определяне на данъчния финансов резултат се признава
размерът, определен съгласно специалния нормативен акт.
Специфики при определяне на данъчния финансов резултат
1. Приходите и разходите от последващи оценки на финансови активи и пасиви,
отчетени от финансови институции, се признават за данъчни цели в годината на счетоводното
им отчитане. Финансовите институции не прилагат чл. 34, 35 и 37 по отношение на
финансовите активи и пасиви.
2. Когато приходи и разходи от последващи оценки на финансови активи и пасиви не
са били признати за данъчни цели през предходен период, те се признават за данъчни цели по
общия ред на закона. По отношение на тези активи и пасиви не се прилага т. 1, изречение
второ.
3. Финансовият резултат се увеличава с печалбите и съответно се намалява със
загубите от последващи оценки на финансови активи и пасиви, когато тези печалби и загуби
са признати през текущата година директно в собствения капитал.
4. Не се признават за данъчни цели печалбите и загубите, признати през текущата
година в отчета за приходите и разходите (отчета за доходите), които са участвали при
определянето на данъчния финансов резултат съгласно т. 3.
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І. ДЕФИНИЦИИ:
1. Кооперация - кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и
с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват
търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни
интереси. Кооперацията е юридическо лице. (чл.1 от Закона за кооперациите);
2. Производствени дивиденти - сумите, които се разпределят за произведената от
член-кооператорите и продадена на кооперацията продукция. Те се определят на базата на
печалбата, съответстваща на продадената продукция, включително след преработката й.
(чл.98, ал.1 от ЗКПО);
3. Потребителски дивиденти - сумите, които се разпределят за потребителски стоки,
които член-кооператорите закупуват от кооперацията. Те се определят на базата на
печалбата, произтичаща от разликата между продажната цена, по която кооперацията е
продала стоките, намалена с разходите за тяхната реализация, и цената, която е заплатена
от кооперацията за придобиването им. (чл.98, ал.2 от ЗКПО)
ІІ. СПЕЦИФИЧНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ И
ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДИВИДЕНТИ:
Съгласно чл.99, ал.2 от ЗКПО производствените и потребителските дивиденти,
изплащани през годината на член-кооператорите, се отчитат като разчети и не участват
при определяне на счетоводния финансов резултат.
При определяне на данъчния финансов резултат са възможни два аспекта на данъчно
третиране в зависимост от това дали кооперацията може да покрие от балансовата си
печалба изплатените през годината производствени и потребителски дивиденти, както
следва:
1. Намаление на счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния
финансов резултат с изплатените на член-кооператорите до 25 март на следващата година
производствени и потребителски дивиденти, които са покрити от балансовата печалба.
Намалението се извършва до размера на положителния счетоводен финансов резултат.
(чл.99, ал.1 от ЗКПО);
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2. Когато за съответната година кооперацията е отчела балансова загуба или
недостатъчна

балансова

печалба

за

покриване

на

изплатените

през

годината

производствени и потребителски дивиденти, сумата на изплатените през годината и
непокрити производствени и потребителски дивиденти се отчита като счетоводен разход,
който не е признат за данъчни цели. (чл.99, ал.2 от ЗКПО).
СХЕМА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

НАЛИЧИЕ НА
БАЛАНСОВА
ПЕЧАЛБА

Изплащани през годината
производствени и потребителски
дивиденти, отчетени като разчети

При определяне на данъчния
финансов резултат счетоводният
финансов резултат се намалява с
изплатените до 25 март на
следващата година
производствени и потребителски

Намалението на счетоводния
финансов резултат е до размера
на положителния счетоводен

НАЛИЧИЕ НА
БАЛАНСОВА ЗАГУБА
ИЛИ НЕДОСТАТЪЧНА
БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА

Изплатените през годината
производствени и потребителски
дивиденти, отчетени като
разчети, се отчитат като

Счетоводният разход не се
признава за данъчни цели, т.е.
с него се увеличава
счетоводният финансов резултат
при определяне на данъчния
ф
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І. ДЕФИНИЦИИ

1. Място на стопанска дейност - § 1, т. 2 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т.5 от ДР на
ДОПК
"Място на стопанска дейност" е:
а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание),
посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска
дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско
представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница
(фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка;
мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане
на природни ресурси;
б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват
договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на
представителите с независим статут по глава шеста от Търговския закон;
в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната,
дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.

Наличието на място на стопанска дейност се определя от наличието на следните
белези:
1. По б. „а”


определено място - налице са вещи (движими или недвижими) на разположение
(без значение правното основание) на чуждестранното лице, които вещи са
разположени и използвани в сравнително ограничено пространство (обвързани
с определена географска точка от територията на страната);
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извършване на стопанска дейност - посредством тези вещи чуждестранното
лице извършва стопанска дейност – т.е. дейност, която има относителна
завършеност на стопанския цикъл и позволява извличане на печалба;



дейността се извършва относително продължително, т.е. характеризира се с
продължителност от не малък или пренебрежим период от време например поне
5-6

месеца

или

регулярност

и

повторяемост

въпреки

по-кратката

продължителност – например 1-2 месеца, но всяка година в продължение на
няколко години.
2. По б. „б” – определено лице (физическо или юридическо), което е правно или
фактически зависимо от чуждестранното лице и действа съобразно задължителни за него
указания има право и договаря по обвързващ (юридически или фактически) за
чуждестранното лице начин сделки, изпълнението на които представлява извършване на
стопанска дейност, т.е. дейност от която пряко може да се извлича печалба. Дейността следва
също така да е относително продължителна;
3. По б. в” – съвпада с „а”, но не е необходимо да е налице географска обвързаност на
дейността, т.е. дейността не се осъществява посредством определено място, достатъчно е
наличието на стопанска дейност и относителна продължителност. Намира приложение найвече в случаите, когато не се прилага СИДДО.
Внимание: когато е налице приложима СИДДО, за да е налице място на стопанска
дейност е необходимо да са изпълнени критериите както на ДОПК, така и на СИДДО. В тази
връзка полезна информация може да се получи от Коментара на ОИСР към Модела за
СИДДО на ОИСР.
2. "Трансфер между място на стопанска дейност и друга част на същото
предприятие" - всяко предаване на вещи, осигуряване ползването на нематериални блага,
фактическо извършване на услуги или предоставяне на парични средства между място на
стопанска дейност на територията на страната и друга част на предприятието, разположена
извън територията на страната. (§ 1, т.15 от ДР на ЗКПО във връзка § 1, т.6 от ДР на ДОПК).
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ІІ. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ
РЕЗУЛТАТ ПРИ ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА
И ДРУГА ЧАСТ НА СЪЩОТО ПРЕДПРИЯТИЕ, РАЗПОЛОЖЕНА ИЗВЪН СТРАНАТА

Целта на специфичните правила за определяне на данъчния финансов резултат при
трансфери между място на стопанска дейност в страната и друга част на същото предприятие,
разположена извън страната е да бъде даден отговор на следния въпрос:
Кога трансферите между МСД и друга част на предприятието следва да се
представят по пазарната им цена и кога по себестойност (действително понесените
разходи)?
1. Представяне по пазарна цена – 3 случая:
І случай:

Конкретният трансфер съвпада с обичайните сделки на
МСД/съответната друга част на предприятието, насочени към
трети лица (чл.155, ал.1, т.1 и чл.156, ал.2, т.1)

ІІ случай:

Обичайната дейност на МСД/съответната друга част на
предприятието се състои от подобни трансфери към другите
части на предприятието (чл.155, ал.1, т.2 и чл.156, ал.2, т.2)
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ІІІ случай:

Разходите са отчетени в рамките на обичайната дейност на МСД,
свързана с реализацията в променен или непроменен вид на
трансферираните стоки, услуги или права (чл.156, ал.1)
2. Представяне по себестойност: във всички останали случаи, извън случаите по т.1

Във всички останали случаи, извън случаите по т.1
Например: получени от МСД административно-управленски услуги, пряко свързани с
дейността му – централата извършва тези разходи и ги “прехвърля” на съответното МСД.
3. Специални данъчни правила - чл.155, ал.3:
1. Когато при трансфера не възникват счетоводни приходи, не се признават и
данъчни разходи.

Например: когото транзакцията следва да бъде отчетена като разчет, а не като приход.
2. Когато МСД начисли счетоводни приходи по себестойност, то свързаните
с тях разходи също се признават по себестойност.

4. Особени случаи:
4.1. Интелектуална или индустриална собственост (ноу-хау, патенти и други обекти
на индустриална или интелектуална собственост) - представят се като текущ разход или като
ДНА, в зависимост от това дали отговарят на критериите за ДНА
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ОБЩО ПРАВИЛО

Ноу-хау, патенти и други обекти на
индустриална или интелектуална собственост) представят се като текущ разход или като ДНА,
в зависимост от това дали отговарят на
критериите за ДНА

Разходът или ДНА се признават за
данъчни цели по себестойност

ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Когато трансфериращата част на
предприятието е специализирана в
създаването или придобиването на
правата. В този случай разходът или
ДНА се признава в МСД по пазарна цена

4.2. Парични средства

ОБЩО ПРАВИЛО

Парични средства

Не се признават счетоводни приходи и
разходи, свързани с трансфери на
парични средства между МСД и друга
част на предприятието

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

1. Когато трансфериращите части на
предприятието са финансови институции
и за тях това е обичайна дейност –
признават се лихвени приходи и
разходи
2. Когато паричните средства са
предоставени от трето лице като
лихвоносен заем за целите на МСД и се
използват изключително за неговата
дейност (например централата
изтеглила заем и го предоставя на МСД
за дейността му) – допуска се
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5. Данъчно третиране на трансферите на активи от и към друга част на
предприятието
5.1. Активи, предоставени на МСД от друга част на предприятието:
5.1. Активи, предоставени на МСД от друга част на предприятието

Съгласно чл. 157, ал.1 от ЗКПО активите, предоставени на мястото на стопанската дейност в страната
от друга част на същото предприятие, разположена извън страната, които са свързани с дейността на
мястото на стопанската дейност, извън случаите по чл. 156, ал. 1, се оценяват за данъчни цели по
действително понесените разходи (себестойност) от трансфериращата ги част на предприятието.

5.1.1. Данъчни амортизируеми активи

Използвани в дейността на МСД за
период не по-малък от 2 години

Завеждат в ДАП на МСД по общия ред на
закона.

Предоставени на МСД за временно
ползване за срок до 2 години

За данъчни цели се признават
счетоводно начислените разходи в размер
на начислените от трансфериращата част
на предприятието амортизации за тези
активи.
Начислените разходи не могат да
превишават
годишната
данъчна
амортизация, която би била начислена, ако
бяха използвани максимално допустимите
по чл. 55 ГДАН.
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5.2. Трансфер на активи, произведени или придобити от МСД в страната, към
друга част на предприятието, разположена извън страната:

Активите се смятат за реализирани по пазарни цени и се отписват.

1. СФР се увеличава с печалбата
получена като разлика между
пазарната цена на актива и
счетоводната му стойност към
датата на трансфера

1. СФР се намалява със загубата
получена като разлика между
пазарната цена на актива и
счетоводната му стойност към
датата на трансфера

2. СФР се увеличава със
счетоводната балансова стойност
на актива

2. СФР се намалява с данъчната
стойност на актива

Свързаните с активите данъчни временни разлики се признават по общия ред на закона

Забележка: Данъчното третиране, разгледано в схемата не се прилага, когато в резултат на
трансфера на активите възникват счетоводни приходи (печалби) или разходи (загуби). В тези случаи
се прилага общият ред на закона.
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1. Данъчни амортизируеми активи – видове:
Съгласно чл. 48 от ЗКПО данъчните амортизируеми активи са:
1. данъчните дълготрайни материални активи;
2. данъчните дълготрайни нематериални активи;
3. инвестиционните имоти, с изключение на земята;
4. последващите разходи по чл. 64 – последващи разходи, свързани с актив, който е
отписан от данъчния амортизационен план, но не е отписан за счетоводни цели.

ДАНЪЧНИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (чл. 50)
Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията
за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава пониската стойност от:
1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в
счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
2. седемстотин лева (на основание § 66 от ПЗР на ЗКПО този стойностен праг се
прилага за активи, придобити след 31.12.2007 г.).

ДАНЪЧНИ ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (чл.51)

1.придобити нефинансови ресурси, които:
а) нямат физическа субстанция;
б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца;
в) имат ограничен полезен живот;
г) са със стойност, равна или превишаваща пониската стойност от:
аа) стойностния праг на същественост за
дълготрайния нематериален актив, определен в
счетоводната политика на данъчно задълженото
лице;
бб) седемстотин лева (на основание § 66 от ПЗР на
ЗКПО този стойностен праг се прилага за активи,
придобити след 31.12.2007 г.).

2. начислените суми в резултат на
стопански операции, водещи до
увеличаване на икономическата изгода от
наети или предоставени за ползване
дълготрайни активи;
(тези суми не формират данъчен дълготраен
материален актив).
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2. Данъчни амортизируеми активи – особености:
СЧЕТОВОДНИ РАЗХОДИ, ОТЧЕТЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИДОБИВАНЕТО НА
ДАНЪЧЕН ДЪЛГОТРАЕН НЕМАТЕРИАЛЕН АКТИВ

На основание чл.51 ,ал.2 от ЗКПО счетоводните разходи, отчетени във връзка с
придобиването на данъчен дълготраен нематериален актив преди възникването му, не се
признават за данъчни цели в годината на отчитането им и участват при определянето на
данъчната амортизируема стойност на актива. Когато в следваща година настъпят
обстоятелства, определящи, че данъчно задълженото лице няма да придобие данъчния
дълготраен нематериален актив, непризнатите разходи по изречение първо се признават за
данъчни цели в годината на настъпване на обстоятелствата, ако са спазени изискванията на
този закон.
РЕПУТАЦИЯ
Съгласно чл.49 от ЗКПО репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинация,
НЕ Е данъчен амортизируем актив. Загубите от обезценка и при отписване на репутация не се
признават за данъчни цели.
3. Приложими преходни разпоредби:
Съгласно § 6, ал.1 от ПЗР на ЗКПО амортизируемите активи, налични в данъчния
амортизационен план към 31 декември 2006 г., с изключение на определените в ал. 2, се
смятат за данъчни амортизируеми активи по смисъла на чл. 48.
В ал.2 на § 6 е предвидено, че от данъчния амортизационен план към 1 януари 2007 г.
се отписват следните налични в него активи:
1. положителната репутация;
2. активите, които не се ползват в дейност, за която се формира данъчен финансов
резултат;
3. активите, които са класифицирани като държани за продажба или са част от група за
освобождаване, класифицирана като държана за продажба;
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4. активите, когато данъчно задължено лице е прекратено с ликвидация или е
прекратено с обявяване в несъстоятелност.
Според ал.3 на § 6 от ПЗР на ЗКПО чл. 66 не се прилага в случаите на отписване на
активи по ал. 2, т. 1 и 2.
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I. ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СЪЩНОСТ

Съгласно чл. 52, ал.1 от ЗКПО данъчният амортизационен план (ДАП) се изготвя и
води от данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат. Това на
практика са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък. Данъчно задължените
лица, които подлежат на облагане с алтернативни данъци (например бюджетни предприятия
или организатори на хазартни игри по раздел ІІ от глава тридесет и втора) не са задължени да
изготвят и водят ДАП.
ДАП е данъчен регистър, в който се отразява информацията, определена съгласно
изискванията на глава десета на ЗКПО, за процеса на придобиване, последващо водене,
амортизиране и отписване на данъчните амортизируеми активи.
II. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА ДАП

Според изискванията на чл.52, ал.3 ДАП следва да съдържа най-малко следната
информация за всеки данъчен амортизируем актив:
1. наименование;
2. месец на въвеждане в експлоатация;
3. данъчната амортизируема стойност (ДАС);
4. начислена данъчна амортизация (НДА);
5. данъчна стойност (ДС);
6. годишна данъчна амортизационна норма (ГДАН);
7. годишна данъчна амортизация (ГДА);
8. месец на извършване на промени в стойностите на актива и обстоятелствата,
налагащи промените;
9. месец на преустановяване и възобновяване на начисляването на данъчни
амортизации и обстоятелствата, които го налагат;
10. месец на отписване на актива по чл. 60, ал. 3 за счетоводни цели и обстоятелствата,
които го налагат;
11. месец на отписване на актива от данъчния амортизационен план.
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СТОЙНОСТИ НА ДАНЪЧНИТЕ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ

1. Данъчна амортизируема стойност:
ДАС = ИЦ – П – Д

ДАС – данъчна амортизируема стойност
ИЦ – историческа цена
П – провизии, включени в амортизируемата стойност
Д – дарения, свързани с актива
Специфични случаи:


в случаите по чл. 64, ал. 1 ДАС е сумата на последващите разходи;



в случаите по чл.67 ДАС е сумата на непризнатите за данъчни цели разходи;



ДАС на наличен в ДАП актив към 01.01.2007 г. е амортизируемата му стойност
към 31.12.2006 г. по отменения ЗКПО (§ 7, ал.1 от ПЗР).

2. Годишна данъчна амортизация (ГДА):
ГДА = начислената в ДАП амортизация
за съответната година

3. Начислена данъчна амортизация (НДА):
НДА = сумата от ГДА

Внимание!!!
НДА не може
превишава ДАС

да

Съгласно § 7, ал.2 от ПЗР – НДА на наличен към 01.01.2007 г. актив е данъчно
признатия размер на разходите за амортизации към 31.12.2006 г. по отменения ЗКПО.
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4. Данъчна стойност (ДС):
ДС = ДАС – НДА
Съгласно § 7, ал.3 от ПЗР – ДС на наличен към 01.01.2007 г. актив е данъчната
балансова стойност към 31.12.2006 г. по отменения ЗКПО
ЗАПАЗВАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА ДАНЪЧНИТЕ
АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ

Съгласно чл.61 от ЗКПО стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят
при:
1. последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка);
2. промяна в счетоводната политика, включително промяна в приложимите счетоводни
стандарти;
3. допуснати счетоводни грешки от минали периоди, с изключение на технически
грешки;
4. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената
стойност.
Разпоредбата на § 8 от ПЗР на ЗКПО регламентира, че стойностите на данъчните
амортизируеми активи, налични в данъчния амортизационен план към 1 януари 2007 г.,
остават непроменени спрямо тези към 31 декември 2006 г.

ПРОМЯНА В СТОЙНОСТИТЕ НА ДАНЪЧНИТЕ АМОРТИЗИРУЕМИ
АКТИВИ

Според чл. 62, ал. 1 от ЗКПО промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив
се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи такава промяна съгласно
счетоводното законодателство, с изключение на случаите по чл. 61, при които е налице
забрана за промени в стойностите.
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СТОЙНОСТИ НА ДАНЪЧНИТЕ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ.
ЗАПАЗВАНЕ И ПРОМЯНА В СТОЙНОСТИТЕ НА
ДАНЪЧНИТЕ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ

При промяна в стойностите на данъчния амортизируем активи е необходимо да се
спазят следните изисквания:

Отразяване на промяната
в ДАП (чл. 62, ал.2 и 5)

Промяната в стойностите на актива се отразява в данъчния
амортизационен план към 1 януари на годината, в която са
установени обстоятелствата, налагащи промяната.
Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не
се коригира начислената данъчна амортизация за предходните
години.
Когато установените обстоятелства не налагат промяна в
стойностите на актива за предходни години, промяната в
стойностите се отразява в данъчния амортизационен план към
момента на установяване на обстоятелството през текущата
година

Стойности на данъчния
амортизируем актив след
промяната (чл. 62, ал.3)

Трябва да са равни на стойностите, които биха били определени,
ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през
предходните години.

Корекция на ГДА (чл. 62,
ал.4)

При определяне на данъчния финансов резултат годишната
данъчна амортизация на актива за текущата година се коригира с
разликата между начислената данъчна амортизация за актива
през предходните години и тази, която би била начислена за тези
години, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били
известни през предходните години.
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С разпоредбата на чл.55 от ЗКПО са определени категориите данъчни амортизируеми
активи, както и максимално допустимите годишни данъчни амортизационни норми, както
следва:
КАТЕГОРИЯ

ВИД АКТИВИ

ГДАН (%)

1

2

3

І
ІІ
ІІІ
ІV
V

масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения,
предавателни устройства, преносители на електрическа енергия,
съобщителни линии
машини, производствено оборудване, апаратура
транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни
писти
компютри, периферни устройства за тях (виж дефиницията по-долу),
софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони
автомобили

VІ

данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има
ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово
задължение

VІІ

всички останали амортизируеми активи

4
30
10
50
25
100/години
на правното
ограничение
Годишната
норма не
може да
превишава
33 1/3
15

Внимание! Придобиването на актив чрез сключването на лизингов договор,
класифициран като финансов лизинг съгласно счетоводното законодателство, не е
основание за разпределяне на този актив в категория VІ (чл. 55, ал. 5 от ЗКПО). Тези
активи се разпределят в категориите, в които попадат с оглед техните характеристики и
предназначение.
Съгласно чл.55, ал.2 от ЗКПО годишните данъчни амортизационни норми се определят
еднократно за годината и не могат да превишават размерите, посочени в колона 3 от
таблицата по-горе.
На основание ал.3 на чл.55 за активите от категория II годишната данъчна
амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са
изпълнени следните условия:
1. активите са част от първоначална инвестиция (виж дефиницията по-долу);
2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2010

ФИШ II.V.4

B jbfjfgreki
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Съгласно чл. 55, ал. 6 (в сила от 01.01.2009 г.) точка 1 на ал. 3 (тя изисква активите да
са част от първоначална инвестиция) не се прилага, когато активите по ал. 3 са придобити
във връзка с направена инвестиция за повишаване на енергийната ефективност при
наличие на сключени доброволни споразумения по реда на глава пета, раздел II от Закона
за енергийната ефективност.
Следователно за придобитите при наличие на доброволни споразумения активи от
категория ІІ, за данъчни цели могат да се ползват амортизационни норми до 50 на сто, при
условие че са налице само обстоятелствата по чл. 55, ал. 3, т. 2 (цитирана по-горе), т.е. без
да се изпълнява условието за първоначална инвестиция, дефинирана в § 1, т. 29 от ДР на
ЗКПО.

ПРИЛОЖИМИ ДЕФИНИЦИИ

"Периферни устройства" са всички устройства, които се включват
"Периферни
устройства" – § 1, към системното осигуряване на компютър или се управляват от
т.23 от ДР на ЗКПО компютър, но той може да работи и без тях.
„Първоначална инвестиция” е инвестиция в нови материални и
нематериални активи, които са приемливи разходи, свързани със:
1. създаване на нова дейност;
2. разширяване на съществуваща дейност;
„Първоначална
инвестиция” - § 1, 3. диверсифициране на произвежданите продукти чрез създаване
т.29 от ДР на ЗКПО на нови продукти;
4. основна промяна на съществуващия производствен процес.
Не е първоначална инвестиция инвестицията в актив, който
замества съществуващ актив.

ПРИЛОЖИМИ ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ:

Съгласно § 12 от ПЗР разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 6 (активите от категория VІ) се
прилага за данъчни дълготрайни материални активи, придобити след 31 декември 2006 г.
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За целите на чл. 55 амортизируемият актив по § 1, т. 55, буква "е" от допълнителните
разпоредби на отменения Закон за корпоративното подоходно облагане се разпределя в
категория V (§ 13 от ПЗР на ЗКПО).
За целите на чл. 55 амортизируемият актив, формиран по реда на отменения Закон за
корпоративното подоходно облагане в резултат на непризната за данъчни цели част от
превишението на сумата от счетоводните амортизационни квоти над данъчно признатия
размер на амортизациите на активите като цяло за периода от 1 януари 1998 г. до 31
декември 2002 г., се разпределя в категория VII (§ 14 от ПЗР на ЗКПО).
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
РЕД ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА АКТИВИ В ДАНЪЧНИЯ
АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН – ОБЩ И СПЕЦИФИЧЕН

ОБЩ РЕД ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА АКТИВИ В ДАП (чл.56)

Данъчните амортизируеми активи се завеждат в данъчния амортизационен план по
данъчната им амортизируема стойност.

СПЕЦИФИЧЕН РЕД ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА АКТИВИ В ДАП
(чл.57)

Специфичният ред за завеждане на активи в ДАП се отнася за лица, чийто режим на
облагане се променя и в резултат на това за тях възниква задължение да формират данъчен
финансов резултат, например: преминаване от облагане с окончателен годишен (патентен)
данък към облагане с корпоративен данък.
Тези лица трябва да изготвят ДАП, в който наличните към този момент данъчни
амортизируеми активи се завеждат с данъчна амортизируема стойност (ДАС) и начислена
данъчна амортизация (НДА), определени както следва:

ДАС = ИЦ + ПР – П – Д

ИЦ – историческа цена
ПР – последващи разходи, които съгласно счетоводното законодателство водят до
бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, извършени до момента
П – провизии, включени в историческата цена
Д – дарения, свързани с актива

НДА = счетоводната амортизация, която би била начислена до момента върху
коригираната ИЦ
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Внимание!!! Съгласно чл. 57, ал.4 от ЗКПО при изготвяне на данъчния
амортизационен план не се завеждат активи, за които начислената данъчна амортизация е
равна или превишава данъчната им амортизируема стойност.
Специфичният ред за завеждане на активи се прилага и в случаите на повторно
завеждане на актив в ДАП (чл.57, ал.5 от ЗКПО).
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НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗАЦИИ (чл. 58)

Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който
данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия
месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.
Когато в нормативен акт е предвиден ред за въвеждане в експлоатация, въвеждането в
експлоатация на актива за данъчни цели не може да бъде по-рано от установеното в
нормативния акт.
Годишната данъчна амортизация се определя по следната формула:
ГДА = ДАС x ГДАН x M/12

ГДА - годишната данъчна амортизация;
ДАС - данъчната амортизируема стойност;
ГДАН - годишната данъчна амортизационна норма, определена от данъчно
задълженото лице съгласно чл. 55, ал. 2 и 3;
М - броят на месеците от годината, през които се начислява данъчна амортизация.

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НАЧИСЛЯВАНЕТО НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗАЦИИ
(чл. 59)

Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив
временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет
месеца. Начисляването се преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е
изтекъл дванадесетмесечният срок, и се възобновява от началото на месеца на връщането на
актива в експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния
амортизационен план.
При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл
дванадесетмесечният срок, годишната данъчна амортизация на данъчно задълженото лице се
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намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца,
през които активът не се е използвал. С размера на намалението по изречение първо се
коригират стойностите на данъчния амортизируем актив към датата на преустановяване
начисляването на данъчна амортизация, както следва:
1. намалява се начислената данъчна амортизация за актива;
2. увеличава се данъчната стойност на актива.
Данъчно задължено лице в производство по ликвидация или несъстоятелност
преустановява начисляването на данъчни амортизации за тези активи, за които се
преустановява начисляването на счетоводни амортизации съгласно изискванията на
счетоводното законодателство. Към датата на преустановяване на начисляването на
данъчните амортизации съответно се прилага чл. 60, ал. 5.
Не се преустановява начисляването на данъчни амортизации за активите по чл. 60, ал.
3 (Виж Фиш ІІ.V.8).
Съгласно § 15 от ПЗР на ЗКПО разпоредбата на чл. 59 не се прилага за данъчен
амортизируем актив, за който е преустановено начисляването на данъчни амортизации към 31
декември 2006 г. съгласно отменения ЗКПО, защото временно не се употребява в дейността.
Начисляването на данъчни амортизации за актива по изречение първо се възобновява от
началото на месеца на връщането на актива в експлоатация.
ПРИМЕР:
Условие:
Данъчен амортизируем актив е изведен от експлоатация на 01.04.2007 г. Активът е
въведен повторно в употреба на 15.09.2008 г.
Активът (машина) е придобит на 01.01.2006 г. и е с данъчна амортизируема стойност
100 000 лв. и годишна данъчна амортизационна норма от 30 на сто.
Общата стойност на начислените данъчни амортизации за останалите активи (извън
разглежданата машина) по години е както следва:
-

за 2007 година – 200 000 лв.

-

за 2008 година – 500 000 лв.
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Иска се:
Да се извършат необходимите корекции по чл.59 от ЗКПО:
1. Намаление на годишната данъчна амортизация на ДЗЛ в годината през която
изтича 12-месечният срок.
2. Корекция на стойностите на актива в ДАПл към датата на преустановяване на
начисляването на данъчни амортизации.
Решение:
Стойности на актива в ДАПл към 01.01.2007г.
Данъчна амортизируема стойност (ДАС)
Начислена данъчна амортизация (НДА)
Данъчна стойност (ДС)

100000 лв.
30000 лв.
70000 лв.

По т.1:
1. Начислени амортизации за 2007г., в т.ч. за периода, в който активът не е в експлоатация
01.01 – 31.03. (към датата на
01.04 – 31.12. (за месеците,
Общо за годината
изваждането от употреба)
през които актива не е в
употреба)
100000 х 0,3 : 12 х 3 = 7500
100000 х 0,3 : 12 х 9 = 22500
30000
2. Начислени амортизации за 2008г., в т.ч. за периода, в който активът не е в експлоатация и
за периода, в който отново е въведен в експлоатация
01.01 – 31.03. (към
01.04 – 31.08 (за
01.09. – 31.12 (за
Общо за годината
датата на изтичането периода след
месеците, през които
на 12-месечния период, изтичане на 12актива отново е
през който актива не е месечния период до
въведен в употреба)
в употреба)
повторно въвеждане
на актива в
експлоатация)
100000 х 0,3 : 12 х 3 = 0
100000 х 0,3 : 12 х 4 = 17500
7500
10000
3.Намаление на годишната данъчна амортизация на ДЗЛ за годината, през която
изтича 12-месечният срок
1. Година, за която трябва да се извърши намаление на ГДА
на ДЗЛ
2008г.
2. Общ размер на ГДА преди намалението по чл.59
517500лв.
(500000 + 17500)
3. Сума на намалението, в т.ч:
30000лв.
3.1. от 2007г.
22500
3.2. от 2008г.
7500
4. Общ размер на ГДА след намалението по чл.59
487500лв.
(517500 – 30000)
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИ АМОРТИЗАЦИИ.
ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НАЧИСЛЯВАНЕТО НА ДАНЪЧНИ
АМОРТИЗАЦИИ

По т.2:
1. Стойности на актива в ДАПл към 01.04.2008г. преди корекцията
Данъчна амортизируема стойност (ДАС)
100000 лв.
Начислена данъчна амортизация (НДА)
67500 лв.
(60000 + 7500)
Данъчна стойност (ДС)
32500 лв.
2. Стойности на актива в ДАПл към 01.04.2008г. след корекцията
Данъчна амортизируема стойност (ДАС)
100000 лв.
Начислена данъчна амортизация (НДА)
37500 лв.
(67500 – 30000)
Данъчна стойност (ДС)
62500 лв.
(32500 + 30 000)

Идентично данъчно третиране е приложимо и за 2010 г.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ И
ДАНЪЧНИТЕ РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ

Съгласно чл.54, ал.1 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат се
признават годишните данъчни амортизации, определени по реда на глава десета от закона.
Според ал.2 на чл. 54 от ЗКПО счетоводните разходи за амортизации не се признават
за данъчни цели.
При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се
увеличава със счетоводните амортизации, независимо от това дали отчитането им води до
намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на счетоводното им отчитане.

УВЕЛИЧАВА СЕ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

СЧЕТОВОДНИТЕ РАЗХОДИ ЗА
АМОРТИЗАЦИИ

НАМАЛЯВА СЕ

ГОДИШНИТЕ ДАНЪЧНИ
АМОРТИЗАЦИИ
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ОТПИСВАНЕ НА АКТИВИ ОТ ДАНЪЧНИЯ
АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН. ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ОТПИСВАНЕ
НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ

ОТПИСВАНЕ НА АКТИВ ОТ ДАП (чл.60)

Когато е напълно
амортизиран за
данъчни цели.

Когато се отпише за
счетоводни цели, преди да е
напълно амортизиран за
данъчни цели – отписва се от
ДАП в началото на месеца,
през който се отписва за
счетоводни цели.

Внимание!!! Този ред не
се прилага при отписване
на активи:
1. които са напълно
амортизирани за
счетоводни цели;
2. в резултат на
увеличение в
стойностния праг на
същественост.

Когато амортизируем актив
съгласно НСФОМСП се
трансформира в
неамортизируем, с
изключение на
трансформиране в
инвестиционен имот отписва се от ДАП от
началото на текущия месец

Когато престане
да се ползва за
дейност, за която
се формира
данъчен финансов
резултат –
отписва се от
ДАП от началото
на текущия месец.

Изключение: Този ред не
се прилага за напълно
амортизираните активи за
счетоводни цели и за
активите, които временно
не се използват (не носят
икономическа изгода).

Тези активи се отписват от
ДАП, когато са напълно
амортизирани за данъчни
цели.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ОТПИСВАНЕ НА АКТИВИ ОТ ДАНЪЧНИЯ
АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН. ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ОТПИСВАНЕ
НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ОТПИСВАНЕ
НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ (чл.66)

УВЕЛИЧАВА СЕ

НАМАЛЯВА СЕ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

СЪС СЧЕТОВОДНАТА БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ - когато активът се отписва от
счетоводния амортизационен план

Внимание!!!
Съгласно § 17 от ПЗР
на
ЗКПО,
когато
остатъчната стойност
не е включена в
амортизируемата
стойност на актива по
смисъла на отменения
ЗКПО, при определяне
на ДФР счетоводната
балансова стойност на
актива се намалява с
остатъчната
му
стойност.

С ДАНЪЧНАТА СТОЙНОСТ - когато активът
се отписва от данъчния амортизационен план

Внимание!!! Този ред не се прилага:
1. в случаите на непризнати разходи от
липси на активи и свързани с тях вземания,
когато данъчната стойност превишава
счетоводната балансова стойност на
актива;
2. при отписване на актив за сметка на
собствения капитал, когато данъчната
стойност
превишава
счетоводната
балансова стойност на актива;
3. при отписване на актив по реда на чл. 60,
ал. 6, когато данъчната стойност превишава
счетоводната балансова стойност на
актива;
4. при преобразуване на дружества и при
преустройство на кооперации по глава
деветнадесета, раздели II и III.
Съгласно § 6, ал.3 от ПЗР не се извършва
преобразуване на СФР при отписване към
01.01.2007г. на:
 положителната репутация;
 активите, които не се ползват в дейност,
за която се формира ДФР.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ОТПИСВАНЕ НА АКТИВИ ОТ ДАНЪЧНИЯ
АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН. ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ОТПИСВАНЕ
НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ

По отношение на бракуваните през 2008г. и 2009 г. данъчни дълготрайни активи е
необходимо да се има предвид следното:
При брак на данъчен дълготраен актив, когато е налице отписване за счетоводни цели
и не съществува причина за непризнаване на друго основание по ЗКПО (например отчетеният
разход да е с характер на данъчна постоянна разлика), за данъчни цели се признава данъчната
стойност на бракуваните активи още в момента на извършването на брака, т.е. – моментът на
отписване и признаване за целите на данъчното облагане няма да се отлага във времето, както
беше предвидено по реда на действащата през 2007г. разпоредба на чл.60.
В § 60 от ПЗР на ЗКПО са обхванати заварените случаи на брак на активи, които
активи са налични в ДАП към 31.12.2007 г., както следва:
Съгласно § 60 от ПЗР на ЗКПО данъчните амортизируеми активи към 31 декември
2007 г., които са отписани за счетоводни цели, но не са отписани от данъчния
амортизационен план на основание чл. 22, ал. 12, т. 2 от отменения Закон за корпоративното
подоходно облагане, защото от тях не се очаква икономическа изгода, или на основание чл.
60, ал. 3, т. 1, се отписват от данъчния амортизационен план към 1 януари 2008 г.
Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 се прилага, включително при определяне на тримесечните
авансови вноски за 2008 г. Изречения първо и второ не се прилагат за активи, които са
отписани за счетоводни цели, защото са напълно амортизирани.
Казано накратко цитираната разпоредба изисква следното:
1. Наличните в ДАП бракувани активи се отписват от същия към 1 януари 2008г.
2. Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 се прилага включително при определянето на
тримесечните авансови вноски за 2008 г. По същността си това означава, че при определяне
на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат ще бъде намален с
данъчната стойност на бракуваните активи.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ПОСЛЕДВАЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С АМОРТИЗИРУЕМ
АКТИВ

ПОСЛЕДВАЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С АКТИВ, НАЛИЧЕН В ДАП (чл.63)

 Данъчната амортизируема стойност на актив, наличен в ДАП се
увеличава с последващите разходи, които съгласно счетоводното
законодателство водят до бъдещи икономически изгоди, свързани с
данъчния амортизируем актив.
 Увеличението се извършва от началото на месеца, през който са
завършени последващите разходи.

Съгласно § 16 от ПЗР на ЗКПО разпоредбата на чл. 63 се прилага за последващи
разходи, завършени след 31 декември 2006 г.

ПОСЛЕДВАЩИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С АКТИВ, ОТПИСАН ОТ ДАП (чл.64)

 В ДАП се завежда се самостоятелен данъчен амортизируем актив – от
началото на месеца, през който са завършени последващите разходи;
 Данъчният амортизируем актив се разпределя в категорията, в която е
бил разпределен активът, във връзка с който са извършени последващите
разходи.
 Когато активът, във връзка с който са извършени последващите разходи,
се отпише от счетоводния амортизационен план, преди данъчният
амортизируем актив да е напълно амортизиран, последният се отписва от
ДАП при условията и по реда на чл. 60. (Виж Фиш ІІ.V.8)
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ЕФЕКТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА ДАНЪЧНИ
АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ

Съгласно чл.65 от ЗКПО счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на
данъчните амортизируеми активи не се признават за данъчни цели.
Това означава, че:

УВЕЛИЧАВА СЕ

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

СЪС СЧЕТОВОДНИТЕ РАЗХОДИ ОТ
ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ

НАМАЛЯВА СЕ

СЪС СЧЕТОВОДНИТЕ ПРИХОДИ ОТ
ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ

Съгласно § 5 от ПЗР на ЗКПО - начислените до 31.12.2003 година счетоводни
приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки), които не са признати за
данъчни цели до 31 декември 2006 година по реда на чл. 23 от отменения ЗКПО, се признават
за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив от ДАП, с изключение на
случаите на липси.

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ,, 2010

ФИШ II.V.11

B jbfjfgreki

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
СЧЕТОВОДНИ РАЗХОДИ, ФОРМИРАЩИ ДАНЪЧЕН
АМОРТИЗИРУЕМ АКТИВ

Съгласно чл.67 от ЗКПО счетоводните разходи формиращи данъчен амортизируем
актив, включително последващите разходи, не се признават за данъчни цели. Това означава,
че счетоводният финансов резултат се увеличава с тези разходи.
Пример за прилагане на разпоредбата на чл. 67 е случаят, при който данъчно
задълженото лице в своята счетоводна политика е приело стойностен праг на същественост за
дълготрайните активи в размер, надвишаващ данъчния праг (700 лева).
ПРИМЕР:
Счетоводен праг на същественост, приет в счетоводната политика – 1 000 лева;
Данъчен праг на същественост съгласно чл.50 от ЗКПО – 700 лева
На 10. 01.2010 година е придобита машина със стойност 950 лева.
Решение:
В този случай данъчно задълженото лице ще отчете като счетоводен разход стойността
на придобитата машина и на основание чл. 67 този разход следва да бъде отнесен в
увеличение на счетоводния финансов резултат за 2010 година.
За данъчни цели данъчно задълженото лице следва да заведе машината в ДАП и на
основание чл. 54, ал. 1 от ЗКПО да посочва в намаление на счетоводния финансов резултат
годишните данъчни амортизации, определени по реда на чл. 53, ал. 2 във връзка с чл.55 от
същия закон.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, ОТЧЕТЕНИ ПО ПОВОД НА
ДАРЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ
АКТИВ

Съгласно чл.68 от ЗКПО счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на
дарение, с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема
стойност на актива, не се признават за данъчни цели.
Според § 18 от ПЗР на ЗКПО цитираната разпоредба на член 68 се прилага за активи,
придобити след 31 декември 2005 година.
ПРИМЕР:
На 01.01.2007 година е придобит ДМА на стойност 10 000 лева, от които 6 000 лева
собствени средства и 4 000 лева финансиране по правителствена програма. Определеният за
счетоводни цели полезен живот на актива е 10 години, т.е. счетоводната амортизационна
норма е 10 на сто. Избраната данъчна амортизационна норма е 20 на сто. На 01.01.2008
година

дарението в размер на 4 000 лева става възстановимо поради неизпълнение на

условията. Предприятието прилага НСФОМСП.
2007 г.
1. Счетоводно отчитане:
СЧЕТОВОДЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Амортизируема стойност

Начислена амортизация

Балансова стойност

10 000

1 000

9 000

Счетоводни разходи за амортизации – 1 000 лева
Приходи от финансиране – 400 лева (в размер на отчетената амортизация,
съответстваща на финансирането: 1000/10000*4000=400)
2. Данъчно третиране:
ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъчна амортизируема
стойност
6 000

Начислена данъчна
амортизация
1 200

Данъчна стойност
4 800

Данъчно признати разходи за амортизации – 1 200 лева
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, ОТЧЕТЕНИ ПО ПОВОД НА
ДАРЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ
АКТИВ

Увеличение на счетоводния финансов резултат по чл. 54, ал. 2 със счетоводните
разходи за амортизации – 1 000 лева
Намаление на счетоводния финансов резултат по чл. 54, ал. 1 с данъчно признатите
разходи за амортизации – 1 200 лева
Намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл.68 - 400лв.
2008 г.
1. Счетоводно отчитане:
СЧЕТОВОДЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Амортизируема стойност

Начислена амортизация

Балансова стойност

10 000

2 000

8 000

Счетоводни разходи за амортизации за годината – 1 000 лева
Разходи, отчетени във връзка с факта, че дарението става възстановимо – 400 лева
Дт 60 – 400
Дт 131 – 3600
Кт 50 – 4000
2. Данъчно третиране:
Коригиран данъчен амортизационен план към 31.12.2008 година :
ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Данъчна амортизируема
стойност
10000

Начислена данъчна
амортизация
4000

Данъчна стойност
6000

Данъчно признати разходи за амортизации за годината – 2 000 лева
Корекция на данъчно признатите разходи за амортизации за 2007 година – 800 лева
(2000 – 1200)
Увеличение на счетоводния финансов резултат по чл. 54, ал. 2 със счетоводните
разходи за амортизации за 2008 година – 1 000 лева
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, ОТЧЕТЕНИ ПО ПОВОД НА
ДАРЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ДАНЪЧЕН АМОРТИЗИРУЕМ
АКТИВ

Увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл.68 – 400 лева
Намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 54, ал. 1 с данъчно
признатите разходи за амортизации за годината – 2 000 лева
Намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 54, ал. 1 с ефекта от
корекцията съгласно чл. 62, ал. 4 – 800 лева
Общо намаление на счетоводния финансов резултат по чл.54, ал.1 – 2800 (2000+800)
За по-голяма яснота решението на примера е представено в таблиците по-долу:

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Година
Приходи от финансиране

Разходи за амортизации

Разходи от коригиране Wта на възстановимо дарение

2007

400

1 000

0

2008

0

1 000

400

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

Година

УВЕЛИЧЕНИЯ НА СФР
По чл.54,
ал.2
(сч.р-ди за
амортизации)

НАМАЛЕНИЯ НА СФР

По чл. 68
(разходи от
коригиране
W-та на
възстановимо
дарение)

По чл.54, ал.1 (данъчни амортизации)

За годината

От корекция
съгл.чл.62, ал.4

Общо

По чл.68
(приходи от
финансиране)

2007

1 000

0

1 200

0

1 200

400

2008

1 000

400

2 000

800

2 800

0

Идентично данъчно третиране е приложимо и за 2010 г.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
СПЕЦИФИЧНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АКТИВ,
ФОРМИРАН В РЕЗУЛТАТ НА РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат
данъчно задълженото лице има право да намали счетоводния си финансов резултат с
историческата цена на дълготраен нематериален актив еднократно в годината на формирането
му, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. активът е формиран в резултат на развойна дейност;
2. развойната дейност е извършена във връзка с дейността по занятие на данъчно
задълженото лице;
3.

развойната

дейност

е

възложена

с

поръчка

при

пазарни

условия

на

научноизследователски институт или висше училище.
Според ал. 2 на чл. 69, когато данъчно задължено лице е упражнило правото си по ал.
1, счетоводно отчетеният дълготраен нематериален актив по ал. 1 не е данъчен амортизируем
актив.

Определение за развойна дейност е дадено с § 1, т. 24 от ДР на ЗКПО - "Развойна
дейност" е дейността по разработване, проектиране, изграждане и изпитване на нови
стоки, материали, технологии за производство и индустриални системи и други
обекти

на

индустриалната

собственост,

както

и

за

усъвършенстване

на

съществуващи продукти и технологии.
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СХЕМА

ДЗЛ ПРИЛАГА
ЧЛ.69, АЛ.1

ДЪЛГОТРАЕН НЕМАТЕРИАЛЕН АКТИВ,
ФОРМИРАН В РЕЗУЛТАТ НА РАЗВОЙНА
ДЕЙНОСТ

ДЗЛ НЕ ПРИЛАГА
ЧЛ.69, АЛ.1

ДЗЛ извършва намаление на
счетоводния финансов резултат
съгласно чл.69, ал.1

ДЗЛ не извършва намаление на
счетоводния финансов резултат

Съгласно чл.69, ал.2 счетоводно
отчетеният дълготраен нематериален
актив не е данъчен амортизируем актив

Счетоводно отчетеният дълготраен
нематериален актив е данъчен
амортизируем актив

Счетоводно отчетеният дълготраен
нематериален актив не се завежда в
ДАП и съответно не се начисляват
данъчни амортизации

Данъчният дълготраен нематериален
актив се завежда в ДАП и съответно се
начисляват данъчни амортизации в
зависимост от категорията, в която
попада

Счетоводните разходи за амортизации не се
признават за данъчни цели
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ПРЕНАСЯНЕ НА ДАНЪЧНА ЗАГУБА ОТ ИЗТОЧНИЦИ В
СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

1. Определение за данъчна загуба:
Отрицателният данъчен финансов резултат, получен чрез преобразуване на
счетоводният финансов резултат с :


Данъчните постоянни разлики



Данъчните временни разлики



Сумите, предвидени в ЗКПО

По този начин се определя размерът на загубата за пренасяне в годината на нейното
възникване.
На основание § 22 от ПЗР на ЗКПО загубите, формирани след 1 януари 2002 г.,
подлежащи на пренасяне и неприспаднати до 31 декември 2006 г. по реда на глава четвърта
от отменения ЗКПО, се приспадат по реда на глава единадесета от новия ЗКПО. Следва да се
отбележи, че тези подлежащи на приспадане загуби, възникнали по реда на отменения ЗКПО,
може да са формирани по начин, различен от описания по-горе, в зависимост от приложимата
уредба на отменения ЗКПО в годината на тяхното възникване.
2. Общи положения и ред за приспадане на данъчната загуба
Редът за пренасяне на данъчната загуба е регламентиран с чл.70-чл.74 от ЗКПО.
Данъчно задължените лица, подлежащи на облагане с корпоративен данък имат право
да пренасят данъчна загуба, формирана по реда на Част втора от ЗКПО. Правото на избор за
пренасяне на данъчната загуба може да се упражнява от лицата, през първата година през
която, лицата са формирали положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на
данъчната загуба.
Това изискване на закона може да бъде илюстрирано със следния пример:
Условие:
1.През 2007 г. ДЗЛ е реализирало данъчна загуба.
2.За годините през периода 2008 г. – 2012 г. лицето е формирало положителен данъчен
финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.
3. Лицето не е пренесло данъчна загуба през 2008 г.
Резултат: ДЗЛ губи правото си на приспадане на данъчна загуба и за следващите
години – 2009, 2010, 2011 и 2012 г.
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Данъчната загуба се пренася :


Последователно през следващите 5 години до нейното изчерпване;



До размера на положителния данъчен финансов резултат;



При определяне на тримесечните авансови вноски за корпоративния данък;

Примери за илюстриране на посочените изисквания:
Пример 1:
Условие:
1.През 2007 г. ДЗЛ е реализирало данъчна загуба в размер на 160 000 лв.
2.За годините през периода 2008 г. – 2012 г. лицето е формирало положителен данъчен
финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. За целите на примера приемаме, че
този положителен данъчен финансов резултат е в размер на 40 000лв. за всяка една от петте
години. Също така за тези 5 години няма други увеличения и намаления на счетоводния
финансов резултат.
3. Лицето е пренесло данъчна загуба през 2008 г. в размер на 40 000 лв. – до размера на
положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.
4. През 2009 г. ДЗЛ не е пренасяло данъчна загуба.
5. За 2010, 2011 и 2012 г. ДЗЛ е пренасяло данъчна загуба до размера на положителния
данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.
Резултат:
1. При извършване на последващ контрол органът по приходите следва да извърши
приспадане на данъчна загуба за 2009 г. в размер на 40 000 лв.
2. Приспаднатата през 2012 г. данъчна загуба не следва да бъде призната, тъй като
размерът на загубата за пренасяне е изчерпан през 2011 г.
Пример 2:
Този пример илюстрира определянето на размера на допустимото намаление на
счетоводния финансов резултат съгласно чл.71, ал.1 от ЗКПО
Условие:
За 2008 г. ДЗЛ е отчело отрицателен счетоводен финансов резултат (счетоводна
загуба) в размер на 200 000 лв. Извършени са увеличения на финансовия резултат по реда на
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чл. 26, т. 1 и 2 от ЗКПО в общ размер – 280 000 лв. и намаление по реда на чл. 27, ал.1, т. 1 в
размер на 10 000 лв. За 2007г. дружеството е отчело загуба в размер на 50 000 лв.
Да се определи размерът на допустимото намаление на счетоводния финансов
финансов резултат за 2008 г. съгласно чл.71, ал.1 от ЗКПО със загуба от минали години.
Решение:
Финансов
резултат
(счетоводна
загуба)

Увеличения
на
финансовия
резултат

Намаления на
финансовия
резултат, с
изключение на
сумата на
данъчната загуба

Финансов
Загуби от Намаление
Финансов
резултат след
минали
със загуби
резултат след
данъчно
години
от минали
данъчно
преобразуване
години
преобразуване
без намалението
със загуби от
минали години
1
2
3
4
5
6
7
- 200 000лв. 280 000лв.
10 000лв.
70 000лв.
50 000лв
50 000лв.
20 000лв.
(-200
000+280
(70 000-50 000)
000-10 000)
*Забележка: сумата, която се посочва в колона 6 трябва да бъде равна на по-малката от сумите, посочени в
колона 4 и 5 (в случая това е сумата в колона 5). На основание чл. 71, ал. 1 когато данъчната загуба е помалка от положителния финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба (какъвто е примерният
случай), при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният й размер.

3. Нововъзникнали данъчни загуби
Нововъзникналите данъчни загуби се пренасят по следния ред :


По поредност на тяхното възникване;



Последователно през следващите 5 години;



За всяка нововъзникнала данъчна загуба 5-годишният срок започва да тече от
годината, следваща годината на възникването им;

4. Пренасяне на загуба от източник в чужбина при прилагане на метода
„Освобождаване с прогресия”
4.1 Условия при които трябва да бъде формирана данъчната загуба


Формирана през текущата година в държава с която Република България има
сключена СИДДО;



Приложимият метод за избягване на двойното данъчно облагане по отношение
на печалбите е „ Освобождаване с прогресия”.
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4.2. Ред за пренасяне на данъчната загуба реализирана от източник в чужбина
при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия”
Тази данъчна загуба се приспада:


само от данъчните печалби, реализирани от източника в чужбина;



последователно през следващите 5 години;

Тази данъчна загуба не се приспада от данъчните печалби, реализирани от източник в
страната или от данъчните печалби от други държави през текущата или следващи години.
Изключението от общото правило за пренасяне на загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „Освобождаване с прогресия” е регламентирано с чл.73, ал.3 от ЗКПО.
Изключение:
В случаите на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност в държава –
членка

на

Европейския

съюз

или

на

Европейското

икономическо

пространство,

непренесените данъчни загуби от това място на стопанска дейност /МСД/ се пренасят по
общия ред на закона до изтичане на 5- годишния срок от възникването им.
Това означава, че при прекратяване на МСД, загубата, реализирана от МСД и
неприспадната от печалбите от това МСД следва да се приспадне до изтичане на 5-годишния
срок от печалбата, реализирана от дейността в Р България по общия ред, регламентиран със
ЗКПО.
5. Загуба от източник в чужбина при прилагане на метода на данъчен кредит
5.1. Условия при които трябва да бъде формирана данъчната загуба


Формирана е от източник в чужбина ;



Приложим метод за избягване на двойното данъчно облагане е данъчния
кредит;

5.2. Ред за пренасяне на данъчната загуба реализирана от източник в чужбина
при прилагане на метода на данъчния кредит /чл.74 от ЗКПО/
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В случаите, когато ДЗЛ е реализирало данъчна загуба от източник в чужбина, за който
се прилага методът на данъчен кредит за избягване на двойното данъчно облагане,
неприспаднатата загуба през текущата година се приспада при спазване на изискванията на
глава ХІ „Пренасяне на данъчна загуба” по следния ред :


Последователно през следващите 5 години;



Приспада се само от данъчните печалби от източника в чужбина от който е
възникнала;

Изключение:
В случаите, когато загубата е реализирана от източник в държава- членка на
Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство. В този случай се
прилага общия ред за пренасяне на загуби, регламентиран с чл.70, чл. 71 и чл.72 от ЗКПО.,
т.е. тази загуба се приспада от печалбите, реализирани от източника в Република България.
В случаите, когато данъчната загуба за годината не е формирана само от един
източник /чужда държава или страната/, тя се разпределя между държавите, от които е
възникнала, като за тази цел се използва следната формула:

В
А = Б х ___
Г
А- частта от данъчната загуба на ДЗЛ за годината, разпределена за съответния
източник / чужда държава или страната/;
Б- данъчната загуба на ДЗЛ за годината;
В – данъчната загуба, формирана от съответния източник;
Г- сборът от данъчните загуби, формирани от всички източници /чужди
държави и страната/.
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І. СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

Данъчното третиране на счетоводните грешки е регламентирано с Глава ХІ
„Счетоводни грешки”, чл.75-чл.81 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
ІІ. КОРИГИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

1. Механизъм за коригиране на счетоводни грешки
При откриване на счетоводна грешка през текущата година, свързана с минали
години, следва да се приложи следният ред за нейното коригиране :


Коригират се данъчните финансови

резултати

за съответните минали

години;


Корекциите се правят съгласно изискванията на действащите през
съответните минали години законови норми, така, че все едно грешката не е
била допусната;



Върху коригирания данъчен финансов резултат се прилага данъчната ставка
за съответната минала година, регламентирана със закона;



При определяне на дължимия годишен корпоративен данък за текущата
година с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията се
коригира годишния корпоративен данък за текущата година;

Механизмът за коригиране на счетоводните грешки се прилага само за данъчни
цели и по отношение на данъчните финансови

резултати. Не се коригират данъчните

финансови резултати, декларирани от лицето с годишните данъчни

декларации през

съответните минали години, т.е не се прави промяна в годишната данъчна декларация.
Коригирането на данъчните финансови резултати се прави с цел изчисляването на
корпоративния данък, който би бил дължим през годината, за която е относима счетоводната
грешка

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2010

ФИШ ІІ.VІІ.1

B jbfjfgreki

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
КОРИГИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

2. Данъчно третиране на приходите и разходите, отчетени във връзка с
открита счетоводна грешка.

Всички приходи и разходи, отчетени през текущата година във връзка с
открита счетоводна грешка от минали години, не се признават за
данъчни цели.

3. Изключение :
Посоченият механизъм не се прилага за грешки, допуснати преди повече от
5г. преди текущата, когато тези грешки, ако не бяха допуснати биха довели
до намаляване на данъчния финансов резултат.

4. Пример:
Търговско дружество „Х”, е декларирало с годишната си данъчна декларация за
2006 г. данъчен финансов резултат в размер на 100 000 лв.
Данъчният финансов резултат за 2007 г. е в размер на 50 000 лв.
През 2007г. е открита е счетоводна грешка- неотчетен разход през 2006г. в размер
на 10 000 лв.
Как следва да се приложи механизмът за коригиране на счетоводните грешки ?

2006
Деклариран
данъчен финансов резултат

2007

100 000

Данъчен финансов
резултат

50 000
В данъчния финансов
резултат е отчетена
счетоводната грешка -.
10 000лв. са отчетени
като разход.
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Дължим данък при
данъчна ставка 15 %

15 000

Дължим данък при
данъчна ставка
10%

5 000

Данъчен финансов
резултат, който би се
получил, ако грешката не
беше допусната

100 000 – 10 000=
90 000

Данъчен финансов
резултат след
преобразуването на
счет. финансов
резулат с разм. на
счетоводната
грешка, която вече
е отчетена като
разход през 2007г.

50 000 + 10 000=
60 000

13 500

Дължим данък при
данъчна ставка
10%

Дължим данък при
данъчна ставка 15 %

Разлика между
внесения корпоративен
данък през 2006 г без
отчитане на счетоводната
грешка и данъка, който би
бил дължим, ако не беше
допусната грешка

6 000

Корпоративен
данък, който ДЗЛ
1 500
трябва да внесе
(Ако не беше допусната след корекция с
счетоводната грешка
разликата между
корпоративният данък данъка преди и след
щеше да бъде с 1500лв
корекцията на счет.
по-нисък)
грешка през 2006

6 000 - 1 500 =
4 500

ІІ. Специфични случаи за коригиране на счетоводни грешки
(чл.76 от ЗКПО)
Ако след коригиране на данъчния финансов резултат по реда на чл.75, ал.1 от ЗКПО
с откритата счетоводна грешка възникне или се промени данъчната загуба за съответен
минал период:


Данъчните финансови резултати за годините от допускане на грешката до
нейното откриване се коригират по реда на чл.75 така, сякаш грешката не е
била допусната;



Година на възникване на данъчната загуба се смята годината, в която е
допусната грешката.
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ІІІ. Разходи, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство
(чл.77 от ЗКПО)


Не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане;



Тези разходи се признават за данъчни цели, когато това е допустимо по този
закон и при спазване на изискванията на Глава ХІ от ЗКПО.

ІV. Приходи и разходи, неотчетени по реда, определен с нормативен акт
( чл.78 от ЗКПО)
В тези случаи, при определяне на данъчния финансов резултат счетоводния
финансов резултат се коригира със сумата на приходите и разходите, които е следвало да
бъдат отчетени през текущата година съгласно изискванията на нормативен акт, но не са
отчетени от ДЗЛ. Когато в последствие във връзка със стопанска операция по изречение
първо бъдат отчетени счетоводни приходи и разходи, те не се признават за данъчни цели.
V. Счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи
(чл. 79 от ЗКПО)
При допуснати счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи се
прилагат единствено разпоредбите на чл.75, ал.4 и 7 от ЗКПО. Останалите разпоредби на
раздела не са приложими.
Когато в резултат на открита счетоводна грешка се установи, че за съответната
минала година данъчно задълженото лице е следвало да формира данъчен амортизируем
актив, при определяне на данъчните финансови резултати за предходните години:


Признава се годишната данъчна амортизация, равна на счетоводната
амортизация, която би била начислена за този актив за съответните години,
но не повече от годишната данъчна амортизация , която би била начислена,
ако са били използвани максимално допустимите по чл.55 годишни данъчни
амортизационни норми;
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Данъчният амортизируем актив се завежда в данъчния амортизационен план
към 1 Януари на годината на откриване на грешката с данъчната си
амортизируема стойност и начислената данъчна амортизация.

Данъчна временна разлика, която би възникнала през минала година, ако грешката
не е била допусната, се смята за възникнала през съответната минала година и се признава за
данъчни цели по общия ред на закона.
VІ. Лихва за просрочие
(чл.80)
При прилагане на чл.75 от ЗКПО се дължи лихва за просрочие, определена по
общия ред. Лихвата се дължи от датата на който е следвало да бъде внесен корпоративния
данък за съответната минала година.
VІІ. Корекции на грешки, установени при данъчен контрол
При

счетоводни

грешки,

установени

при

данъчен

контрол

се

прилагат

разпоредбите, регламентирани с Глава ХІІ „Счетоводни грешки”от ЗКПО с изключение на
чл.75, ал.3 от ЗКПО.
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І. ПРОМЯНА В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Данъчното третиране при промяна в счетоводната политика е регламентирано с
Глава ХІІІ „Промяна в счетоводната политика”, чл. 82 от Закона за корпоративното
подоходно облагане /ЗКПО/ .
ІІ. КОРЕКЦИИ ПРИ ПРОМЯНА В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

1.

Механизъм, приложим за извършване на корекции при промяна в
счетоводната политика

При промяна в счетоводната политика корекциите се извършват при спазване на
следния ред :


Коригира се счетоводният финансов резултат за текущата година;



Корекциите се правят със сумите и по начина, с които биха се коригирали
данъчните финансови резултати за предходните години, ако променената
счетоводната политика е била прилагане през тези години;



Данъчните временни разлики, възникнали преди промяната се счита, че не са
възникнали;



Ако счетоводната политика е била прилагана през предходните години и в
резултат на това биха възникнали временни разлики, смята се, че те са
възникнали и се признават по общия ред на закона;

2. Пример:
1. През 2007 г. предприятие „Х” променя счетоводната си политика по отношение на
използвания метод на отписване (потребление) на материали. От FIFO (първа
входяща – първа изходяща) се променя на LIFO.
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2. До 31.12.2006 г. при прилагане на FIFO са начислени по-малко разходи за 10 000 лв.,
в сравнение с разходите, които биха били начислени при LIFO (последна входяща –
първа изходяща). Използван е препоръчителния подход за осчетоводяване при
промяна в счетоводната политика.
3. Закупените материали са на стойност 130 000лв.
4. При използване на FIFO са изписани материали за 100000лв. и остатъкът е 30000лв.
Ако винаги беше използван LIFO щяха да бъдат изписани материали на стойност
110000лв. и остатъкът би бил 20000лв.т.е в бъдеще, като разход за материали ще бъдат
изписани само 20000лв.

Решение :

СБ преди промяната (при FIFO)
Материални
Запаси /МЗ/
30000

15000 (неразпр.печалба)

Счет.баланс- след промяната (при LIFO)
(МЗ) 20000
/30000-10000/

5000 (неразпр.печалба)
/15000-10000/

За данъчни цели трябва да бъдат признати общо 130000лв. разходи за материали, но
след промяната на счетоводната политика в баланса са останали 20000лв., а не 30000лв.
Следователно трябва да се извърши намаление на счетоводния финансов резултат за 2007 г.
с 10000лв. Намалението на счетоводния финансов резултат се извършва в годината на
промяната на счетоводната политика съгласно разпоредбите на чл.82 от ЗКПО.
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3. Данъчно третиране на приходите и разходите, възникнали в резултат на
променена счетоводна политика.
(чл.82, ал.4)
Не се признават за данъчни цели счетоводните приходи и разходи, възникнали в
резултат на променената данъчна политика.
4.Изключение
(чл.82, ал.5)
Механизмът за извършване на корекции при промяна в счетоводната
политика / чл.82, ал.1-4 от ЗКПО/не се прилага при промяна на счетоводната
политика, свързана с данъчни амортизируеми активи.

ІІ. Лихва за просрочие
(чл.82, ал.6)
Лихва за просрочие не се дължи, когато се променя счетоводната политика и ефекта
от промяната води до увеличаване на данъчния финансов резултат.
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I. ДЕКЛАРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК

Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък подават годишна
данъчна декларация по образец утвърден от Министъра на финансите за данъчния финансов
резултат и дължимият годишен корпоративен данък.
Декларацията се подава от:
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с
корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато
осъществяват сделки по чл.1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и
недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, т.2 от
ЗКПО.
3. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в
страната чрез място на стопанска дейност или извършват разпореждане с имущество на
такова място на стопанска дейност.
Съгласно чл.2, ал.2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси,
създадени на основание чл.8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на
юридически лица.
Годишна декларация по чл.92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато
подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в Част
пета от закона. Това са бюджетните предприятия, организаторите на хазартни игри и лицата,
извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО организаторите
на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби се облагат с
корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с
алтернативен данък. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл.92 от
ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък. В тази връзка е
необходимо да се има предвид следната особеност, касаеща организаторите на хазартни игри:
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Разяснение относно подаването на годишната данъчна декларация по чл. 92 от
организаторите на хазартни игри.

Съгласно императивната норма на чл. 6, ал.2 от ЗХ организаторите на хазартни игри,
облагани с алтернативен данък по чл. 220, 227 и 235 от ЗКПО, не могат да упражняват друга
дейност по Търговския закон (ТЗ), включително производство на съоръжения за хазартни
игри, освен организиране на хазартни игри и помощни и спомагателни дейности във връзка с
тях.
За останалите организатори на хазартни игри разпоредбата на ал.3 от чл.6 на ЗХ
допуска възможност те да развиват и друга дейност по ТЗ, с изключение на производство и
разпространение на съоръжения за хазартни игри.
В аспекта на задълженията за подаване на годишни данъчни декларации по реда на
ЗКПО, цитираните разпоредби на ЗХ имат следното проявление:
Съгласно чл. 218, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица (сред които са
организаторите на хазартни игри), посочени в Част V „Алтернативни данъци”, вместо с
корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази част. На
основание ал.2 от посочената разпоредба за всички останали дейности тези лица се облагат с
корпоративен данък.
От друга страна за организаторите на хазартни игри, облагани с алтернативен данък по
чл. 220, 227 и 235 от ЗКПО, които на основание чл.6, ал.2 от ЗХ нямат право да упражняват
друга дейност по ТЗ, освен помощни и спомагателни дейности във връзка с организирането
на хазартни игри, е предвидено, че приходите от помощни и спомагателни дейности също
подлежат на облагане с алтернативен данък (чл.226, 234 и 241 от ЗКПО). Съгласно чл.219,
ал.3 от ЗКПО данъкът върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на ЗХ се
декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в срок до 31 март на
следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по
регистрация на данъчно задълженото лице.
Предвид забраната за извършване на друга дейност по ТЗ, извън организиране на
хазартни игри и помощни и спомагателни дейности във връзка с тях и при условие, че тази
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забрана се спазва, организаторите на хазартни игри, облагани по реда на чл. 220, 227 и 235 от
ЗКПО, не подлежат на облагане с корпоративен данък и следователно не трябва да подават
годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО.
Следва да се има предвид обаче, че в определени случаи организаторите на хазартни
игри, облагани по реда на

чл. 220, 227 и 235 от ЗКПО, подлежат на облагане и с

корпоративен данък. В практиката възникват въпроси по какъв ред следва да се облагат т.нар.
пасивни доходи, например приходи от лихви по банкови депозити, търговски заеми, наем на
ДМА и търговска марка - дали се облагат по общия ред на ЗКПО или следва да се третират
като приходи от спомагателна дейност, които се облагат с алтернативен данък.
Съгласно чл. 226, ал. 1 от ЗКПО приходите от помощни и спомагателни дейности по
смисъла на ЗХ се облагат с алтернативен данък върху стойността им в размер 12 на сто.
Понятието „помощни и спомагателни дейности” е дефинирано с разпоредбата на § 1, т.
5. от ДР на ЗХ и това са дейностите, пряко свързани и обслужващи дейността на
организаторите на хазартни игри, като поддръжка и ремонт на собствени игрални
съоръжения, разрешена от този закон рекламна дейност и издаване на бюлетини и други
печатни издания, които не са пряко рекламиране на дейността, издаване и пласиране на
билети и други удостоверителни знаци за хазартни игри и други подобни. Съгласно чл. 6, ал.
2 от ЗХ организаторите на хазартни игри, облагани с алтернативен данък по чл. 220, 227 и 235
от ЗКПО, не могат да упражняват друга дейност по Търговския закон, включително
производство на съоръжения за хазартни игри, освен организиране на хазартни игри и
помощни и спомагателни дейности във връзка с тях.
От цитираното определение, което е дадено във връзка с разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от
ЗХ става ясно, че помощните и спомагателните дейности следва да са в пряка връзка с
организирането на хазартните игри и да обслужват извършването именно на тази дейност. С
оглед на това описаните по-горе приходи не могат да бъдат квалифицирани като приходи от
помощни и спомагателни дейности по смисъла на ЗХ, тъй като те не се явяват пряко свързани
и обслужващи дейността по организиране на хазартните игри.
Съгласно чл. 218, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в част пета,
вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази
част, а ал. 2 постановява, че за всички останали дейности тези лица се облагат с корпоративен
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данък. Следователно доколкото описаните приходи не могат да бъдат определени като
приходи от помощни и спомагателни дейности по смисъла на ЗХ, то същите подлежат на
облагане по общия ред на ЗКПО – с корпоративен данък.
Останалите организатори на хазартни игри – това са лицата, подлежащи на облагане по
реда на Раздел V от Глава тридесет и втора на ЗКПО, които според разпоредбата на чл.6, ал.3
от ЗХ могат да развиват и друга дейност по ТЗ, подлежат на облагане с корпоративен данък
за тази друга дейност на основание чл.218, ал.2 от ЗКПО. Следователно тези лица трябва да
подават годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО при условие, че освен хазартна
дейност с хазартни съоръжения (облагаема по реда на чл.242 и сл. от ЗКПО) извършват и
друга дейност по ТЗ.
За тези лица съществува една особеност относно подаването на годишната данъчна
декларация по чл.92 от ЗКПО, но тя е свързана с декларирането на данъка върху разходите.
Касае се за следното:
Възможно е организаторът на хазартни игри да не извършва друга дейност по ТЗ, за
която би подлежал на облагане с корпоративен данък, но да предоставя в натура социални
придобивки на своя персонал. В този случай той не дължи корпоративен данък, но дължи
данък върху разходите съгласно чл.204, т.2 във връзка с чл.207, ал.2 от ЗКПО, който на
основание чл. 217, ал. 1 от същия закон се декларира с годишната данъчна декларация,
подавана от данъчно задълженото лице.
Съгласно чл.246 от ЗКПО алтернативният данък върху хазартната дейност с хазартни
съоръжения се декларира с тримесечна декларация, която се подава до 15-о число на месеца,
следващ тримесечието. Както е видно от цитирания текст, законът не предвижда подаване на
годишна декларация за облагане с алтернативен данък.
Следователно, когато организаторите на хазартни игри с хазартни съоръжения, не
упражняват друга дейност по ТЗ, за която биха подлежали на облагане с корпоративен данък,
но дължат данък върху социалните разходи, предоставени в натура, те би следвало да подават
годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО като трябва да попълват само частта от нея,
в която се декларира данъкът върху разходите (в утвърдения за 2009 г. образец това е Част
VІІ – Данък върху разходите).
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Декларирането на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура, за
останалите организатори на хазартни игри, посочени в чл.6, ал.2 от ЗХ, се извършва или с
годишната декларация по чл.219, ал3 от ЗКПО или с тази по чл. 92 от ЗКПО.
Срок за подаване на декларацията: Годишната данъчна декларация по чл.92 от
ЗКПО се подава в срок до 31 март на следващата година в ТД на НАП по регистрация на
данъчно задълженото лице.
II. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ ЗАЕДНО С ГОДИШНАТА
ДЕКЛАРАЦИЯ

2.1 Годишен отчет за дейността
С § 13 от ЗИДЗКПО във връзка с § 39 от ПЗР (обн. ДВ бр. 95/2009 г.) на същия закон са
направени промени в чл. 92 от ЗКПО. С извършените изменения е премахнато изискването за
подаване в НАП на годишния финансов отчет, изготвен съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Вместо него предприятията следва да
подават в НАП годишен отчет за дейността по чл. 20 от Закона за статистиката
(статистическия отчет).
Във връзка с това са извършени промени и в Закона за Националната агенция за
приходите и Закона за статистиката (ЗСт). Редът, начинът и сроковете за предоставяне на
данните, съдържащи се в годишните отчети за дейността се определят във формуляри по
образци, утвърдени със съвместна заповед на председателя на Националния статистически
институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се
обнародва в „Държавен вестник”.
Също така е отменено изискването на чл. 92, ал. 3 от ЗКПО да се подава копие от
доклада по Закона за независимия финансов одит от предприятията, чиито годишни
финансови отчети подлежат на одитиране. В тази връзка вече не е налице и възможност за
подаване на коригираща декларация в случаите, предвидени в старата редакция на чл. 92, ал.
4, а именно, когато между подадения с годишната данъчна декларация годишен финансов
отчет и този, заверен от регистрирания одитор, съществува разлика, която води до изменение
на вече декларирания данъчен финансов резултат.
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Съществена причина за замяна на ГФО със статистическия отчет е обстоятелството, че
ГФО се изготвят в свободна форма (липсва унифициран формат), което затруднява тяхната
обработка за целите на селекцията на рискови данъчно задължени лица.
Внимание! Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които
не са извършвали дейност и не са отчели приходи или разходи (чл. 92, ал. 4 от ЗКПО). На
практика данъчно задължените лица, които подават образец 1010а на годишната данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО, няма да подават годишен отчет за дейността.
2.3. Удостоверение за платен данък в чужбина
Данъчно задължените лица, ползващи данъчен кредит по реда на ЗКПО или СИДДО,
заедно с декларацията представят удостоверение за данъка, с който са обложени в чужбина,
издадено от компетентните власти на съответната държава.
III. ВНАСЯНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК

Корпоративният данък за съответната година се внася от данъчно задължените лица в
срок до 31 март на следващата година след приспадане на внесените авансови вноски за
съответната година.
IV. НАДВНЕСЕН ДАНЪК

Съгласно чл.94 от ЗКПО надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от
следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на годината,
следваща годината, за която корпоративният данък е надвнесен. Когато след подаване на
годишната данъчна декларация се установи, че данъчно задълженото лице без основание е
приспаднало корпоративен данък, за невнесените авансови вноски се дължат лихви.
На основание § 56 от ПЗР на ЗИД ЗКПО (обн. ДВ бр. 102 от 2007 г.) надвнесеният
корпоративен данък, данък върху печалбата и данък за общините, по отменения ЗКПО, които
не са приспаднати, възстановени или прихванати към 31.12.2006 г. могат да се приспадат по
реда на чл.94.
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АВАНСОВИ ВНОСКИ

МЕСЕЧНИ АВАНСОВИ
ВНОСКИ – чл.84 от ЗКПО

Данъчно
задължените
лица,
формирали данъчна печалба за
предходната година

ТРИМЕСЕЧНИ АВАНСОВИ
ВНОСКИ – чл.85 от ЗКПО

Данъчно задължените лица, които
нямат задължението да правят
месечни авансови вноски

Внимание!!!
АВАНСОВИ ВНОСКИ НЕ ПРАВЯТ:
1. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за
предходната година не превишават 200 000 лв.;
2. Новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването
им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския
закон.
I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АВАНСОВИ ВНОСКИ

Съгласно разпоредбата на чл.86, ал. 1 от ЗКПО месечните авансови вноски се
определят по следната формула :

ДП х к
АВ месечна = __________ х ДС
12
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АВ месечна - месечната авансова вноска;
ДП - декларираната данъчна печалба за годината преди предходната година (при
определяне на месечните авансови вноски за периода от 1 януари до 31 март) или
декларираната печалба за предходната година (при определяне на месечните авансови вноски
за периода от 1 април до 31 декември);
к - коефициентът, отразяващ промените в икономическите условия за текущата
година, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната
година; (Съгласно § 2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за
2010 г. коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци
1,0
по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане е в размер на 1,0.)
ДС - данъчната ставка на корпоративния данък
По отношение на месечната авансова вноска за месец АПРИЛ в разпоредбите на чл.
86, ал.2 и 3 е предвидено увеличение или намаление на вноската, определена по реда на ал.1,
както следва:
1. УВЕЛИЧЕНИЕ НА МЕСЕЧНАТА АВАНСОВА ВНОСКА ЗА АПРИЛ:
Когато данъчната печалба за предходната година превишава данъчната печалба
за годината преди предходната, месечната авансова вноска за април се определя, като
месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал. 1 за периода от 1 април до 31 декември,
се увеличава със сумата, определена по следната формула:
А = 3 х (АВ 2 - АВ 1)

А - сумата на увеличението;
АВ 1 - месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март, изчислена по реда
на ал. 1;
АВ 2 - месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември, изчислена по
реда на ал. 1.
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По този ред се определя и месечната авансова вноска за април в случаите, когато
данъчно задълженото лице:
1. е учредено през предходната година, или
2. е формирало данъчна загуба за годината преди предходната, или
3. не е формирало данъчен финансов резултат за годината преди предходната.
2. НАМАЛЕНИЕ НА МЕСЕЧНАТА АВАНСОВА ВНОСКА ЗА АПРИЛ:
Когато данъчната печалба за годината преди предходната превишава данъчната
печалба за предходната година, месечната авансова вноска за април се определя, като
месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал. 1 за периода от 1 април до 31 декември,
се намалява със сумата, определена по следната формула:
Б = 3 х (АВ 1 - АВ 2)

Б - сумата на намалението;
АВ 1 - месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март, изчислена по реда
на ал. 1;
АВ 2 - месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември, изчислена по
реда на ал. 1.
Когато сумата на намалението превишава месечната авансова вноска, изчислена по
реда на ал. 1 за периода от 1 април до 31 декември, месечната авансова вноска за април е
нула, а превишението се приспада от следващите месечни авансови вноски за текущата
година при определяне на техния размер.
ПРИМЕР : Определяне на месечни авансови вноски за 2010 година

Данъчна печалба за 2008 г. – 240 000 лева
Данъчна печалба за 2009 г. – 120 000 лева


За периода януари – март 2010 г.
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База за определяне на авансовите вноски
240 000 лв. х 1,0 / 12 = 20 000 лева
Месечна авансова вноска за корпоративен данък
20 000 лв. х 10 % = 2 000 лева


За периода април – декември 2010 г.
База за определяне на авансовите вноски
120 000 лв. х 1,0 / 12 = 10 000 лева
Месечна авансова вноска за корпоративен данък
10 000 лв. х 10 % = 1 000 лева



Корекция (намаление) за месец април 2010 г.
3 х (2 000 – 1 000) = 3 000 лв. (сума на намалението)
Месечна авансова вноска за април:
1 000 – 3 000 = - 2 000 лв. (Тъй като сумата на намалението (3 000 лв.) превишава

месечната авансова вноска, определена по реда на ал.1 на чл.86 (1 000 лв.), размерът на
месечната авансова вноска за април е НУЛА, а превишението в размер на 2 000 лв. се
приспада от следващите месечни авансови вноски за 2010 г.).
МЕСЕЦ
Април
Май

АВАНСОВА
ВНОСКА
0
0 лв.

Забележка
Превишение за приспадане от следващи вноски – 2 000 лв.
От дължимата ав.вноска се приспада остатъка от сумата на
превишението за месец април:

1 000 – 2 000 = - 1 000 лв. (този остатък подлежи на
приспадане през следващия месец)
Юни

0 лв.

Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

1 000 лв.
1 000 лв
1 000 лв
1 000 лв
1 000 лв
1 000 лв

От дължимата ав.вноска се приспада остатъка от сумата на
превишението за месец април – 1 000 лв.:

1 000 – 1 000 = 0 лв.
След изчерпване на превишението на намалението на
месечната авансовата вноска за април над дължимата
авансова вноска за същия месец, авансовите вноски са
дължими в размера, определен по реда на чл. 86, ал.1 от
ЗКПО.
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II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРИМЕСЕЧНИТЕ АВАНСОВИ ВНОСКИ

Съгласно разпоредбата на чл.87 от ЗКПО тримесечните авансови вноски се определят
по следната формула :

АВ тримесечна = ДП х ДС – АВ внесени

АВ тримесечна - тримесечната авансова вноска;
ДП - данъчната печалба от началото на годината до края на тримесечието, за което се
определя тримесечната авансова вноска;
ДС - данъчната ставка на корпоративния данък;
АВ внесени - внесените авансови вноски от началото на годината до края на
тримесечието, за което се определя тримесечната авансова вноска.
ПРИМЕР : Определяне на авансовите вноски за 2010 година

Данъчна печалба за периода 01.01-31.03.2010 г. – 100 000 лева
Данъчна печалба за периода 01.01-30.06.2010 г. – 250 000 лева
Данъчна печалба за периода 01.01-30.09.2010 г. – 300 000 лева
1. Авансова вноска - период 01.01-31.03.2010 г.
100 000 х 10% = 10 000 лева
2. Авансова вноска - период 01.01-30.06.2010 г.
250 000 х 10% - 10 000 = 15 000 лева
3. Авансова вноска - период 01.01-30.09.2010 г.
300 000 х 10% - 25 000 = 5 000 лева
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III. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ

На основание чл.88, ал.1

от ЗКПО данъчно задължените лица могат да подадат

декларация за намаляване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще надвишат дължимия
годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаване на
декларацията. Декларацията може да се подава и в случаите по чл.104 от ДОПК, когато
лицето декларира увеличение на размера на вече намалена авансова вноска.
3.1. ЛИХВИ
ДОПУСТИМОТО

ПРИ

НАМАЛЯВАНЕ

НА

АВАНСОВИТЕ

ВНОСКИ

НАД

За намаление на авансовите вноски над допустимото е предвидена лихва, която се
определя по реда на чл.89 от ЗКПО. Съгласно

посочената разпоредба, когато данъчно

задълженото лице е намалило авансовите си вноски и дължимият корпоративен данък
надвиши с над 10 на сто дължимите авансови вноски за съответната година, се дължи лихва.
Лихвата се определя върху следната сума :

СУМА, ВЪРХУ КОЯТО
СЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА

=

ДЪЛЖИМ ГОДИШЕН КД

-

ДЪЛЖИМИ
АВАНСОВИ ВНОСКИ

Когато сумата от авансовите вноски за годината, определени по реда на чл.86 или
чл.87, е по-малка от дължимия годишен корпоративен данък, сумата, върху която се дължи
лихва се определя по следния начин :

СУМА, ВЪРХУ КОЯТО
СЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА

=

СУМАТА НА
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
СЪГЛАСНО ЧЛ.86 И 87
АВАНСОВИ ВНОСКИ

-

ДЪЛЖИМИ
АВАНСОВИ ВНОСКИ
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Съгласно ал.3 на чл.89 от ЗКПО сумата върху която се дължи лихва се разпределя за
съответните месеци/тримесечия, през които е декларирана намалена авансова вноска.
Разпределянето на тази сума за съответния месец/тримесечие се определя по следната
формула :
А = (Б - В) х (Г/ (Д - Е )) , където
А – частта от сумата, върху която се дължи лихва, разпределена за съответния
месец/тримесечие, през който е декларирана намалена авансова вноска, съгласно чл.88;
Б – авансовата вноска, определена по реда

на чл.86 или 87 за съответния

месец/тримесечие;
В – дължимата авансова вноска за съответния месец/тримесечие;
Г – общата сума, върху която се дължи лихва за просрочие, определена по реда на ал.2;
Д – общата сума на авансовите вноски за годината, определени по реда на чл.86 или
87;
Е – общата сума на авансовите вноски, дължими за годината.

ПРИМЕР :

ДП за 2008 година – 120 000 лева
ДП за 2009 година – 240 000 лева
През 2010 година ДЗЛ следва да извършва месечни авансови вноски
Полагащи се вноски за периода януари-март по 1 000 лева месечно
120 000 х 1.0/12 х 10 % = 1 000 лева
Полагаща се авансова вноска за април:
2 000 + 3 х (2 000 – 1 000) = 2 000 + 3 000 = 5 000 лв.
Полагащи се вноски за периода май - декември по 2 000 лева месечно
240 000 х 1.0/12 х 10 % = 2 000 лева
Считано от 01.10.2010 г. ДЗЛ намалява авансовите си вноски от 2 000 лева на 0 лева.
В примера ще бъдат разгледани два варианта :
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А) За 2010 година лицето декларира ДП в размер на 300 000 лева и дължим
корпоративен данък в размер на 30 000 лева.
Б) За 2010 година лицето декларира ДП в размер на 200 000 лева и дължим
корпоративен данък в размер на 20 000 лева.
РЕШЕНИЕ

Месец

Определени по реда на чл.86
авансови вноски

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Сума

1 000
1 000
1 000
5 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
24 000

Дължими авансови
вноски съгласно чл.89,
ал.4
1 000
1 000
1 000
5 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
0
0
0
18 000

А ) Дължим годишен данък 30 000 лева > 24 000 лева (определени по реда на чл.86
авансови вноски)
1. Установява се дали е налице превишение с повече от 10 на сто на дължимия
годишен данък над дължимите авансови вноски
Дължимият годишен данък (30 000 лева) превишава с повече от 10 на сто дължимите
авансови вноски (18 000 лева)
2. Извършва се сравнение на дължимия годишен данък и авансовите вноски
определени по реда на чл.86 от закона
30 000 > 24 000 – следователно база за изчисление на лихвата ще бъдат определените
авансови вноски по чл.86, съгласно изречение второ на чл.89, ал.2 от ЗКПО
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3. Определя се разликата, върху която се дължи лихва
24 000 – 18 000 = 6 000 лева (разликата между сумата на определените по чл.86
авансови вноски и дължимите авансови вноски)
4. Разпределение по месеци на разликата по т.3
6 000
А = (2 000 – 0 ) х ____________________ = 2 000 лева
( 24 000 – 18 000 )
Б) Дължим годишен данък 20 000 лева < 24 000 лева (определени по реда на чл.86
авансови вноски)
1. Установява се дали е налице превишение с повече от 10 на сто на дължимия
годишен данък над дължимите авансови вноски
Дължимият годишен данък (20 000 лева) превишава с повече от 10 на сто дължимите
авансови вноски (18 000 лева)
2. Извършва се сравнение на дължимия годишен данък и определените съгласно
чл.86 авансови вноски
20 000 < 24 000 – следователно база за изчисление на лихвата ще бъде дължимият
годишен данък (съгласно първото изречение на чл.89, ал.2)
3. Определяне на разликата, върху която се дължи лихва
20 000 – 18 000 = 2 000 лева (разлика между дължимия годишен данък и дължимите
авансови вноски)
4. Разпределение по месеци на разликата по т.3
2 000
А = (2 000 – 0 ) х ____________________ = 2 000 х 0.33 = 660 лева
( 24 000 – 18 000 )
Определянето на лихвата за съответната авансова вноска се извършва съгласно Закона
за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и се изчислява от датата
на която авансовата вноска е станала изискуема, до датата на внасяне на годишния
корпоративен данък, но не по-късно от 31 март на следващата година.
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IV. ВНАСЯНЕ НА АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ

Месечните авансови вноски се внасят до 15-то число на месеца за който се отнасят.
Тримесечните авансови вноски се внасят до 15-то число на месеца, следващ
тримесечието, за което се отнасят. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова
вноска.

V. ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ

Съгласно разпоредбата на чл.91 от ЗКПО на данъчно задължените лица, на които се
преотстъпва корпоративния данък за текущата година, се преотстъпва и съответната част от
дължимите авансови вноски, пропорционална на размера на преотстъпването.
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Редът за освобождаване от облагане с корпоративен данък е регламентиран с
разпоредбите на Раздел ІІ от Глава двадесет и втора на ЗКПО. Категориите данъчно
задължени лица, които са освободени от облагане с корпоративен данък са следните:
1.

КОЛЕКТИВНИ

ИНВЕСТИЦИОННИ

СХЕМИ

И

ЛИЦЕНЗИРАНИ

ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП

Съгласно чл. 174 от ЗКПО не се облагат с корпоративен данък:
9 колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в
Република България съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК);
9 лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по ЗППЦК.
1.1. Приложими дефиниции и законови разпоредби:
Предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от
договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книжа и
„Колективна
инструменти на паричния пазар по смисъла на чл. 164б, както и в други
инвестиционна
ликвидни финансови активи по чл. 195 парични средства, набрани чрез
схема” - § 1, т.26 предлагане на дялове, и което действа на принципа на разпределение на
от ДР на ЗППЦК риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове,
изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на
нетната стойност на активите му.
(1) Инвестиционното дружество е акционерно дружество, чийто предмет
на дейност е инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови
активи по чл. 195 на парични средства, набрани чрез публично предлагане
на акции, и което действа на принципа на разпределение на риска.
(2) Инвестиционното дружество няма право да извършва друга търговска
дейност,
освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по
„Инвестиционно
ал. 1.
дружество” – чл.
(3) Инвестиционно дружество е и всяко акционерно дружество, което
164 и 165 от
набира парични средства чрез публично предлагане на акции и чиито
ЗППЦК
инвестиции в ценни книжа надвишават 50 на сто от активите по неговия
баланс в продължение на 6 месеца. Тази разпоредба не се отнася за
дружества, чиято дейност е уредена със закон, както и за холдингови
дружества, чийто средства са инвестирани чрез дъщерните им дружества
преимуществено в активи, различни от ценни книжа по чл. 164б, ал. 2.
(4) Инвестиционното дружество се учредява само на учредително
събрание.
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Съгласно чл.165 от ЗППЦК инвестиционното дружество може да бъде от
отворен или от затворен тип.
Изискванията към дейността на инвестиционните дружества от затворен
тип са регламентирани с разпоредбите на Глава седемнадесета от ЗППЦК.

2. ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Съгласно чл. 175 от ЗКПО дружествата със специална инвестиционна цел по Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) не се облагат с корпоративен данък.
2.1. Приложими дефиниции и законови разпоредби:

„Дружество със
специална
инвестиционна
цел” – чл. 3 от
ЗДСИЦ

Дружеството със специална инвестиционна цел е акционерно
дружество, което при условията и по реда на този закон инвестира
паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в
недвижими имоти или във вземания (секюритизация на
недвижими имоти и вземания).

3. БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Съгласно чл. 176 от ЗКПО Българският Червен кръст не се облага с корпоративен
данък.
3.1. Приложими дефиниции и законови разпоредби:

Чл. 1 от Закона за
Българския
Червен кръст
(ЗБЧК)

Чл. 2, ал.1 от
ЗБЧК

Чл. 1 (1) Българският Червен кръст е единствената национална
организация на Червения кръст на територията на Република
България. Той е част от международното движение на Червения
кръст и Червения полумесец.
(2) Българският Червен кръст осъществява своята дейност в
съответствие с българското законодателство, с разпоредбите на
Женевските конвенции от 12 август 1949 г., Допълнителните
протоколи към тях от 8 юни 1977 г., както и с основните
червенокръстки принципи, установени от международните
конференции на Червения кръст.
Чл. 2 (1) Българският Червен кръст е юридическо лице,
регистрирано по Закона за лицата и семейството, със седалище в
София.
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Независимо дали преотстъпването на корпоративен данък попада в обхвата на Раздел
ІІІ „Общи данъчни облекчения” или на Раздел ІV „Минимална или регионална държавна
помощ под формата на данъчни облекчения” от Глава двадесет и втора, следва да се прилагат
определените

в ЗКПО общи изисквания, установени с разпоредбите на Раздел І „Общи

разпоредби” от същата глава.
1. Приложими дефиниции:
Преотстъпване на корпоративен данък е правото на данъчно задължено
лице да не внася в републиканския бюджет определените по реда на този
„Преотстъпване” – закон суми за корпоративен данък, които остават в патримониума на
чл. 166 от ЗКПО
данъчно задълженото лице и се разходват за цели, определени със закон.

„Неразпределяеми
разходи” – § 1,
т.17 от ДР на
ЗКПО
„Неразпределяеми
приходи” – § 1,
т.18 от ДР на
ЗКПО

Всички разходи за продажби, административни, финансови и
извънредни разходи, които не се отнасят само към определена дейност и
са свързани с осъществяване на дейност:
а) за която се ползва преотстъпване на корпоративен данък, или
б) подлежаща на облагане с корпоративен данък, извършвана от
юридически лица с нестопанска цел.
Всички финансови и извънредни приходи, които не произтичат от
осъществяването само на определена дейност и са свързани с
осъществяване на дейност, за която се ползва преотстъпване на
корпоративен данък.

2. Общо изискване за преотстъпване на корпоративен данък:
Съгласно чл. 167, ал.1 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва, съответно се
намалява счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат,
при условие че към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице НЯМА:
1. подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, и
2. задължения за санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани
с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения, и
3. лихви, свързани с невнасянето в срок на задълженията по т. 1 и 2.
Тези обстоятелства се удостоверяват от данъчно задълженото лице в годишната
данъчна декларация (чл.167, ал.2 от ЗКПО).
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В годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2008г. удостоверяването на
обстоятелствата се извършва чрез маркиране на отговор „да” на ред 7 и ред 7.1 от Част ІV на
декларацията, както следва:
Част ІV – Данни за дейността на данъчно задълженото лице
1.Код на основната
2.Наименование на
дейност
дейността
3. Приложими
3.1. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
счетоводни
стандарти
3.1.1. Предприятието отговаря на критериите за „малко предприятие”
съгласно т. 4.11 от Общите разпоредби на НСФОМСП във връзка с §
Да
1, т.15 от ДР на ЗСч
Не

3.2.
Междунаро
дни
счетоводни
стандарти

4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството
5. Място на стопанска дейност в чужбина

Да
Не

7. Преотстъпване на корпоративен данък
и/или намаление на счетоводния финансов
резултат по реда на глава двадесет и втора
от ЗКПО (при даден отговор „да”, попълнете ред 7.1)

Да
Не

8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна
помощ за регионално развитие

Да
Не

6. Получени доходи от източници в чужбина
7.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от
ЗКПО (този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)
9. Дейността, свързана с първоначалната
инвестиция се осъществява в съответната община
по чл.189, ал.1, т.3 от ЗКПО за период от поне 5
години след годината на завършване на
първоначалната инвестиция (Изпълнението на това условие

Да
Не
Да
Не
Да
Не

Да
Не

се декларира след завършване на първоначалната инвестиция)
Забележка: На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби. Кодът и
наименованието са според Класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет
страниците на НАП – www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който
се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната
икономическа дейност, а именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.
При дадени положителни отговори на ред 5 и/или ред 6, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 3.
При дадени положителни отговори на ред 7 или 8, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 2. Приложение № 2 не се попълва, когато
се ползва намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.
Обстоятелството по ред 9 се декларира всяка година до изтичане на 5-годишния срок с годишните данъчни декларации на основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО.

3. Счетоводно отчитане на преотстъпен корпоративен данък:
Съгласно чл. 168, ал.1 от ЗКПО преотстъпеният корпоративен данък по реда на глава
двадесет и втора от ЗКПО се отчита в собствения капитал.
4. Признаване на част от неразпределяемите приходи или разходи:
Когато данъчно задълженото лице извършва както дейност, за която се преотстъпва
корпоративен данък, така и дейност, за която данъка не подлежи на преотстъпване, е
необходимо да води прецизна аналитична отчетност, така че правилно да определи данъчния
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финансов резултат за двата вида дейности. Въпреки това са налице приходи и разходи (почесто разходи), които не могат да бъдат разпределени между двете дейности. В тази
категория например могат да попаднат разходите за възнаграждения на персонала, зает в
административно-управленската

дейност

на

предприятието,

разходите

за

данъчни

амортизации на дълготрайни материални активи, използвани в двете дейности (например
компютри и др.). Именно тези случаи са регламентирани в разпоредбата на чл.169 от ЗКПО,
както следва:
1. Съгласно чл.169, ал.1 от ЗКПО частта от неразпределяемите приходи или разходи,
съответстваща на дейностите, за които се ползва преотстъпването на корпоративния данък, се
определя, като общият размер на неразпределяемите приходи или разходи се умножи по
съотношението между нетните приходи от продажби от дейностите, за които се ползва
преотстъпването, и всички нетни приходи от продажби.
2. Съгласно чл.169, ал.2 от ЗКПО неразпределяемите суми, с които се преобразува
счетоводният финансов резултат, когато не могат да се отнесат само към определена
дейност и са свързани с осъществяването на дейност, за която се ползва преотстъпване, се
разпределят за дейността, за която се преотстъпва корпоративният данък, като определянето
на данъчния финансов резултат за тази дейност се извършва на базата на съотношението по
ал. 1.
5. Деклариране на преотстъпен корпоративен данък:
На основание чл. 170 от ЗКПО, когато на данъчно задължено лице се преотстъпва
корпоративен данък на различни основания по реда на глава двадесет и втора, в годишната
данъчна декларация лицето задължително декларира поредността, в която е ползвало
различните основания за преотстъпване на корпоративния данък.
В Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО поредността, в която се ползват
различните основания за преотстъпване на корпоративния данък, се декларира в Справка 1 на
Приложение № 2, както следва:
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СПРАВКА 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък
Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква лицата, които преотстъпват корпоративен данък
на различни основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация
поредността, в която са ползвали различните основания за преотстъпване на корпоративния данък.
1. Пореден №

1

2

3

4

5

2. Код
01
02
3. Размер на преотстъпения данък по
10 000
20 000
съответното основание
Забележка относно кодове 05 и 06: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече
от едно от данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година.

6. Преотстъпване на допълнително установен корпоративен данък:
С разпоредбата на чл.171 от ЗКПО е установено, че данъчно задължено лице, на което
е преотстъпен корпоративен данък в минала година, има право на преотстъпване и за
допълнително установения недеклариран корпоративен данък за съответната минала година,
при условие че изпълни всички изисквания, предвидени в глава двадесет и втора за
съответното преотстъпване на корпоративен данък.
Най-често тези изисквания са свързани си инвестиране на преотстъпения корпоративен
данък. Съгласно чл.171, ал.2 срокът за изпълнението на изискванията започва да тече от
датата на установяване на допълнителния корпоративен данък.
7. Преустановяване на правото на преотстъпване:
На основание чл.172, ал.1 от ЗКПО правото на преотстъпване по реда на глава
двадесет и втора се преустановява при преобразуване на данъчно задължено лице, с
изключение на:
9 преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от Търговския
закон;
9 при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон.
Този ред се прилага и при преустройство на кооперативни организации (чл. 172 от
ЗКПО).
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В раздел ІІІ на глава двадесет и втора от ЗКПО са установени пет вида общи данъчни
облекчения, за които не се прилагат специалните изисквания за минимална или регионална
държавна помощ. За да се ползва съответното общо данъчно облекчение, трябва да бъдат
изпълнени:
1. Условията, посочени в съответната разпоредба;
2.Относимите изисквания на раздел І от глава двадесет и втора.
Общите данъчни облекчения са следните:
І. ДАНЪЧНО СТИМУЛИРАНЕ ПРИ НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА (ЧЛ.177 ОТ
ЗКПО)

Това данъчно облекчение е предоставено под формата на намаление на счетоводния
финансов резултат при определяна на данъчния финансов резултат.
СХЕМА
НА ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ
ДЗЛ ИМА ПРАВО ДА НАМАЛИ СЧЕТОВОДНИЯ СИ
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ,
КОГАТО:

НАМАЛЕНИЕТО СЕ
ИЗВЪРШВА

НАМАЛЕНИЕ НЕ СЕ
ИЗВЪРШВА

Е наело лице по трудово правоотношение за не по-малко от 12
последователни месеца и към момента на наемането му лицето е:

Регистрирано като
безработно за
повече от 1 година

ИЛИ

Регистрирано
безработно лице на
възраст над 50
години

1. С изплатените суми за трудово
възнаграждение и внесените за
сметка на работодателя вноски за
фондовете на ДОО и НЗОК за
първите 12 месеца от наемането.

ИЛИ

Безработно лице с
намалена
работоспособност
(*виж разясненията по-долу)

1. За сумите, получени по Закона за
насърчаване на заетостта.

2. Еднократно в годината, през която
изтича 12-месечният период.

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ,, 2010

ФИШ ІІ.Х.3

B jbfjfgreki

КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ОБЩИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПОД ФОРМАТА НА
НАМАЛЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
ИЛИ ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

* Във връзка с прилагането на условието по чл. 177, ал. 1, т. 3 (наемане на безработно
лице с намалена работоспособност), следва да се отбележи, че за разлика от т. 1 и т. 2 на чл.
177, ал. 1, тук не е посочено изрично, че лицето трябва да е регистрирано като безработно. От
там би могло да се направи извода, че изискването за регистрация не се отнася за
безработните лица с намалена работоспособност. Въпросът е обаче как ще се докаже, че това
лице наистина е безработно.
Легално определение на понятието "безработен" е дадено в текста на §. 1, т. 1 от
Допълнителната разпоредба на Закона за насърчаване на заетостта. Това е лице, регистрирано
в дирекция "Бюро по труда", което не работи, търси работа и има готовност да започне работа
в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията "Бюро по труда". Следователно за
доказване качеството на безработен и за тази категория лица е необходима регистрация.
Освен това трябва да е налице и медицинска експертиза, която да удостоверява степента на
намалена работоспособност на лицето. Тези доказателства ще бъдат необходими на
предприятието, за да може същото да докаже изпълнението на условията за ползване на
данъчно облекчение.
Важно!!! Съгласно § 17 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 106/2008 г.) през 2009 г. не се
извършва намаление по чл. 177, когато за наетите лица е ползвано данъчно облекчение през
2008 г. по отменения чл. 192.
Тази преходна разпоредба е във връзка с отмяната на чл. 192, поради което е отменена
и разпоредбата на ал. 4 от чл. 177. Съгласно отменената ал. 4 на чл. 177 намаление не се
извършва, когато за наетите лица е ползвано данъчно облекчение по чл. 192.
Следователно, ако това ограничение не беше предвидено, би се създала възможност
през 2009 г. да се ползва намаление по чл.177 със суми, с които е намален счетоводният
финансов резултат за 2008 г. по реда на чл.192. Това е така, защото според чл.177, ал.2 от
ЗКПО намалението се извършва еднократно в годината, в която изтича 12-месечният период
от наемането на лицата, а съгласно отменения чл.192 намалението се ползва еднократно през
годината, през която са назначени лицата.
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ІІ.

ДАНЪЧНО

ОБЛЕКЧЕНИЕ

ЗА

ПРЕДПРИЯТИЯ,

НАЕМАЩИ

ХОРА

С

УВРЕЖДАНИЯ (ЧЛ. 178 ОТ ЗКПО)

Това данъчно облекчение е предоставено под формата на преотстъпване на
корпоративния данък на юридическите лица – специализирани предприятия или кооперации
по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).
Условията за ползване на данъчното облекчение са следните:
УСЛОВИЕ

ОБЯСНЕНИЕ

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗИХУ „специализирани предприятия и
кооперации на хора с увреждания” са тези, които отговарят на
следните условия:
1. регистрирани са по Търговския закон или по Закона за
кооперациите;
2. произвеждат стоки или извършват услуги;
3. имат относителен дял на лицата с увреждания, както следва:
а) за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и
слабовиждащи лица - не по-малко от 20 на сто от общия брой на
1. Условие относно
статута на юридическото персонала;
лице - то трябва да бъде б) за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден
слух - не по-малко от 30 на сто от общия брой на персонала;
специализирано
в) за специализирани предприятия и кооперации на лица с други
предприятие или
увреждания - не по-малко от 50 на сто от общия брой на
кооперация по смисъла
персонала;
на ЗИХУ (чл.178, ал.1 от 4. вписани са в регистъра по чл. 29.
ЗКПО);
На основание чл.29 от ЗИХУ специализираните предприятия се
вписват в регистър в Агенцията за хората с увреждания. Редът за
вписване в регистъра се определя в Правилника за прилагане на
закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). Съгласно
чл.4, ал.1 от ППЗИХУ изпълнителният директор на Агенцията за
хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице
в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението издава
удостоверение за регистрация или прави мотивиран отказ за
регистрация, като в 14-дневен срок уведомява писмено заявителя.
Към 31 декември на съответната година специализираното
2. Условие относно
предприятие или кооперация трябва да членува в национално
членството на
представителна организация на и за хора с увреждания.
специализиранто
По отношение на това условие следва да се имат предвид
предприятие или
кооперация в национално изискванията и условията на Правилника за устройството и
дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
представителна
увреждания и критериите за представителност на организациите за
организация на и за хора хора с увреждания, издаден на основание чл.6, ал.4 от ЗИХУ.

с увреждания (чл.178, ал.1
от ЗКПО);
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3. Условие относно броя
на наетите хора с
увреждания чл.178, ал.1,
т.1 – 3 и ал. 2 от ЗКПО);

3.1. В юридическите лица - специализирани предприятия или
кооперации по смисъла на ЗИХУ най малко:
 20 на сто от общия брой на персонала са незрящи или
слабо виждащи хора, или
 30 на сто от общия брой на персонала са хора с увреден
слух, или
 50 на сто от общия брой на персонала са хора с други
увреждания.
3.2. Когато условията по т.3.1 за броя на наетите лица не са
изпълнени, корпоративният данък се преотстъпва пропорционално
на броя на хората с увреждания или трудоустроените лица към
общия брой на персонала.

4. Условие относно
разходване на
преотстъпения данък
(чл.178, ал.3 от ЗКПО).

Преотстъпването е допустимо, когато преотстъпеният данък се
разходва изцяло за интеграция на хората с увреждания или за
поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица
в следващите две години след годината, за която се ползва
преотстъпването. Планирането, разходването и отчитането на
средствата се извършват с наредби на националните организации
на и за хора с увреждания съгласувано с министъра на финансите.

ІІІ. ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ
ФОНДОВЕ (ЧЛ.181 ОТ ЗКПО)

В разпоредбата на чл. 181, ал.1 от ЗКПО е предвидено, че 50 на сто от корпоративния
данък се преотстъпва на създадените със закон социални и здравноосигурителни фондове за
стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на
основната им дейност.
Преотстъпването е допустимо, когато преотстъпеният данък се инвестира в основната
дейност в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването
(чл.181, ал.2 от ЗКПО).
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Приема се, че предприятие, което получава държавна подкрепа, придобива
неоправдано предимство пред конкурентите си. Поради тази причина, Договорът за създаване
на Европейската общност принципно забранява държавните помощи. Изключение се допуска
в случаите, в които такива помощи са оправдани от гледна точка на общото икономическо
развитие. За да гарантира спазването на тази забрана, както и с оглед на еднаквото прилагане
на изключенията от нея във всички държави-членки на ЕС, Европейската комисия упражнява
контрол върху предоставянето на държавни помощи в съответствие с европейското
законодателство по държавните помощи.
Като първа стъпка Комисията преценява дали дадено публично подпомагане за
конкретно предприятие би било държавна помощ. Тази презумпция се допуска винаги, когато
една мярка на помощ отговаря на следните кумулативно изпълнени критерии:
1. има намеса от държавата чрез държавни ресурси, която може да се прояви под
каквато и да било форма;
2. има вероятност намесата да окаже влияние върху търговията между държавитечленки;
3. държавната предоставя селективно предимство на един получател, например предимство на конкретни предприятия или отрасли от промишлеността, или на отделни
предприятия, които се намират в конкретни райони;
4. конкуренцията е изкривена или може да бъде изкривена.
Общите мерки на подпомагане не се разглеждат като държавна помощ, защото не са
избирателни и се отнасят до всички предприятия, независимо от техния размер,
местоположение или отрасъл.
Чл. 87, ал. 1 от Договора за създаване на Европейска общност обявява за несъвместима
с общия пазар, доколкото засяга търговията между държавите-членки, „всяка помощ,
предоставена от държавата или общината, или за сметка на държавни или общински ресурси,
пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да
наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени
предприятия, производството или търговията на определени стоки, или предоставянето на
определени услуги”. В широк смисъл „държавна помощ” е финансовото подпомагане от
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държава-членка, облагодетелстващо определени предприятия или дейности, с възможност
конкуренцията да бъде нарушена и да се въздейства върху търговията между държавитечленки.
Данъчните облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие
целят да бъдат насърчени инвестициите за производствена дейност в подпомаганите региони
в България, в които безработицата за годината, предхождаща текущата година, е била с или
над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период. В тази връзка следва да се
има предвид, че цялата територия на България се счита за подпомаган регион по силата на
дерогацията в член 87, ал. 3, буква “а” от Договора за ЕО, съгласно Решение на Европейската
Комисия от 24.1.2007 г. относно картата на регионалната държавна помощ за България за
периода 2007-2013 г.
І. ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
МИНИМАЛНА ИЛИ РЕГИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

1. Данъчно облекчение за извършване на производствена дейност в общини с
безработица, по-висока от средната за страната (чл. 184 от ЗКПО)

Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100 на сто на данъчно задължени
лица за данъчната им печалба от извършваната производствена дейност, включително
производство на ишлеме, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. данъчно задълженото лице извършва производствена дейност единствено в общини,
в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 35 на сто по-висока
от средната за страната за същия период;
2. изпълнени са условията по:
а) член 188 - в случаите на минимална помощ, или
б) член 189 - в случаите на държавна помощ за регионално развитие.

Важно!!! Следва да се отбележи, че това облекчение може да се разглежда както като
държавна помощ за регионално развитие, така и като минимална помощ. То се счита за
държавна помощ за регионално развитие, ако са изпълнени изискванията на чл. 189 от ЗКПО,
или за минимална помощ, ако са изпълнени условията, посочени в член 188 от ЗКПО. В тази
връзка е необходимо да се има предвид, че ЗКПО изрично изключва ползването на повече от
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едно данъчно облекчение по Раздел ІV на глава двадесет и втора от ЗКПО. Така, ако едно
предприятие е ползвало минимална помощ по чл. 184 от ЗКПО през предходната година, а
тази година е изпълнило условията по чл. 189 от ЗКПО относно държавната помощ за
регионално развитие, то задължително трябва да изключи от обхвата на първоначалната
инвестиция активите, в които е инвестиран преотстъпен данък съгласно чл. 188, ал. 2 от
ЗКПО. Основанието за това е разпоредбата на чл. 190, ал. 2 от ЗКПО (Виж Фиш ІІ.Х.6).
1.1. Приложими дефиниции:
„Производствена
дейност” – § 1, т.28
от ДР на ЗКПО

"Производствена дейност" за целите на чл. 184 е процесът на създаване на нов
продукт чрез механично, физично или химично преобразуване (обработка или
преработка) на суровини и материали с цел последваща реализация и
биологична трансформация на живи животни или растения.

Специфични случаи на преотстъпване (чл.185 от ЗКПО)

1. Когато в резултат на увеличената трудова заетост общината отпадне от
обхвата на общините по чл. 183 (виж т.ІІІ) , лицето, придобило право на
преотстъпване на корпоративен данък, запазва това право през следващите
5 последователни години, считано от годината, през която районът
отпадне от списъка, при спазване на останалите условия за преотстъпване.
2. Когато данъчно задължено лице е отговаряло на условията по чл. 184, т.
1 в предходната година преди общината да отпадне от обхвата на
общините по чл. 183, но не е осъществявало производствена дейност през
този период поради извършването на подготвителни работи и
производствената дейност започне през следваща година, правото на
преотстъпване на данъка възниква от годината на започване на
производствената дейност и се запазва през следващите 4 последователни
години при спазване на останалите условия за преотстъпване.

ІІ. ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ, ЗА КОЕТО СЕ ПРИЛАГАТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
МИНИМАЛНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

1. Данъчно облекчение за кооперации (чл. 187 от ЗКПО)
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Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на кооперациите и
образуваните от тях предприятия, членуващи в кооперативни съюзи по смисъла на глава
четвърта от Закона за кооперациите, когато са изпълнени условията за минимална помощ по
чл. 188.
Кооперациите и образуваните от тях предприятия превеждат 50 на сто от
преотстъпения корпоративен данък в инвестиционните фондове на кооперативните съюзи в
сроковете за внасянето му в бюджета.
Кооперативните съюзи ежегодно до 31 март отчитат пред Министерството на
финансите набирането и целевото разходване на преотстъпения корпоративен данък. Когато
се установи, че не са изпълнени условията за преотстъпване, постъпилият в кооперативните
съюзи преотстъпен данък се възстановява от тях в републиканския бюджет със съответната
лихва.

ІІІ. ОБЩИНИ С БЕЗРАБОТИЦА, ПО-ВИСОКА ОТ СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА

1. Общините с безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за
страната се определят ежегодно със заповед на министъра на финансите по
предложение на министъра на труда и социалната политика, която се обнародва в
"Държавен вестник". (Тази разпоредба е относима към данъчното облекчение по
чл.184 от ЗКПО)
2. Община, чийто административен център е център и на друга община, се
включва в списъка по т. 1 въз основа на среднопретегленото ниво на безработица в
съответните общини, определено на база на броя на икономически активното
население в тях.
Забележка: Виж списъка на общините на интернет страницата на
Министерство на финансите – www.minfin.bg, в рубриката Данъчна политика,
Практически указания, Корпоративен данък.

ІV. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ

На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва
повече от едно от гореизброените данъчни облекчения през една и съща година.
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Минимална е помощта, която поради своя размер не нарушава и не застрашава
конкуренцията или има незначително въздействие върху нея и поради това не се счита за
държавна помощ по смисъла на чл. 87, ал. 1от Договора за създаване на Европейската
Общност. Уредбата на минималната помощ се съдържа в Регламент на Комисията (ЕС) №
1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно приложението на чл. 87 и 88 на ДЕО по
отношение на минималната помощ. За да се ползва от правилото de minimis, размерът на
помощта не трябва да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за период от три
данъчни години независимо от формата на помощта и преследваните с нея икономически
цели. Освен това помощта трябва да бъде прозрачна, т.е. да позволява размерът й да бъде
изчислен предварително.
І. ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МИНИМАЛНА ДЪРЖАВНА
ПОМОЩ
На основание чл.182, ал.2 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо минимална
помощ, не се прилага по отношение на:
1. данъчно задължени лица, осъществяващи дейност в сектор рибарство и
аквакултури съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета относно общата
организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури;
2. данъчно задължени лица, осъществяващи дейност по първично производство на
селскостопански продукти, посочени в Приложение I към Договора за създаване на
Европейската общност;
3. данъчно задължени лица, осъществяващи дейност по преработка и реализация на
селскостопански продукти, посочени в Приложение I към Договора за създаване на
Европейската общност;
4. данъчно задължени лица, осъществяващи дейност в отрасъл въгледобив съгласно
Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета относно държавните помощи за въгледобивната
промишленост;
5. предприятия в затруднение;
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6. инвестирането в товарни автомобили, когато те се предоставят на данъчно
задължено лице, осъществяващо шосейни превози на товари за други лица, или се
предоставят срещу възнаграждение;
7. инвестирането в активи, използвани в дейности, свързани с износ за трети
страни или държави членки.
Важно!!! Съгласно ал.4 на чл.182 данъчно облекчение, представляващо минимална
помощ, не може да се ползва и от данъчно задължено лице, за което възникне някое от
гореизброените условия през периода на инвестиране.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, ПРИЛАГАЩИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ МИНИМАЛНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
ІІ.1.УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МИНИМАЛНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
Съгласно чл. 188, ал.1 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо минимална помощ,
е налице, когато сумата на получените минимални помощи от данъчно задълженото лице през
последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник
на придобиването им, не превишава:


левовата равностойност на 200 000 евро, или



левовата равностойност на 100 000 евро - за данъчно задължените лица в сектор
шосеен транспорт.

(Левовата равностойност се определя по официалния валутен курс на лева към еврото).
Тези прагове се прилагат независимо от това дали помощта се финансира изцяло или
частично с ресурси на Европейския съюз.
В сумата на получените минимални помощи се включва и намаленият или
преотстъпеният корпоративен данък на данъчно задълженото лице за последните три години,
включително корпоративният данък, който подлежи на преотстъпване за текущата година. В
сумата на получените минимални помощи не се включва преотстъпеният корпоративен
данък, за който са изпълнени условията на чл. 189 (за държавна помощ за регионално
развитие – виж Фиш ІІ.Х.6).
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Забележка: Относно начина на изчисляване на размера на минималната помощ могат да
послужат разясненията, направени в Указание № УК-2/03.05.2006г. на министъра на
финансите.
ІІ.2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ НА ПРЕОТСТЪПЕНИЯ ДАНЪК


Съгласно чл.188, ал.2 преотстъпеният данък по чл. 184 (за извършване на
производствена дейност в общини с безработица) и частта от преотстъпения
данък по чл. 187 (кооперации), която не е преведена в инвестиционните фондове
на кооперативните съюзи, трябва да се инвестират в дълготрайни материални
или нематериални активи съгласно счетоводното законодателство в срок до 4
години от началото на годината, за която е преотстъпен данъкът.



Преотстъпеният данък, инвестиран в активите, посочени в предходната точка се
натрупва с друга държавна помощ, одобрена с решение на Европейската
комисия или получила разрешение по чл. 9 от Закона за държавните помощи за
тези активи, до максимално допустимия интензитет на помощта, определен с
Карта на националната регионална държавна помощ (ОВ, бр. С 73 от 30 март
2007 г.) – виж Фиш ІІ.Х.6.

ІІ.3. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
На основание чл. 188, ал.4 от ЗКПО данъчно задълженото лице е задължено да
декларира размера на получените минимални помощи, независимо от тяхната форма и
източник, за последните три години, включително текущата, в годишната данъчна
декларация за годината, за която се преотстъпва корпоративният данък.
ІІІ. ПРИЛОЖИМИ ДЕФИНИЦИИ
1. Минимална помощ - съгласно § 1, т.31 от ДР на ЗКПО "минимална помощ" е
помощта по смисъла на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г.
за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ.
2. Дейност в сектор рибарство и аквакултури - по смисъла на Регламент (ЕО) №
104/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на рибни продукти и
продукти от аквакултури:
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"производител" означава физическо или юридическо лице, използващо средства за

производство за произвеждане на рибни продукти с цел първото им пускане на пазара,


"рибни продукти" обхваща както продуктите, уловени в морски или сладководни

води, така и продуктите от аквакултури, изброени изчерпателно в Регламента.
3. Дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в
Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност
Съгласно § 1, т. 45 от ДР на ЗКПО "селскостопански продукти" са тези по смисъла на
чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от
Договора към минималната помощ.
По смисъла на Регламент (ЕО) № 1998/2006 "селскостопански продукти" означава
продукти, посочени в приложение I към Договора за ЕО, с изключение на рибните
продукти.
В цитирания документ липсва специално определение за „първично производство на
селскостопански продукти”, но смисълът на това понятие може да се изведе от
систематичното тълкуване на определенията за "преработка на селскостопански
продукти" и "търговия със селскостопански продукти". Така например не се считат за
преработка на селскостопански продукти дейностите, осъществявани на място в
земеделското стопанство, необходими за приготвянето на животински или растителен
продукт за първата му продажба.
Според дефиницията на чл.1, т.2, б. „в” от Регламента "търговия със селскостопански
продукти" означава държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба,
доставяне или изобщо за пускане на пазара по какъвто и да било друг начин, с
изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвач или
преработвател, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази първа
продажба; продажбата от първичен производител на краен потребител се счита за
търговия, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел.
Също така съгласно т. (4) от преамбюла на Регламент (ЕО) № 1998/2006, за преработка
и търговия не трябва да се считат нито дейностите, осъществявани на място в
земеделското стопанство по заготвяне на продукта за неговата първа продажба,
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например жътвата, прибирането и вършитбата на зърнени храни, опаковането на
яйца и др., нито първата продажба на прекупвачи и преработватели.
Извод: От гореизложеното следва извода, че първичното производство на
селскостопански продукти е дейност, която попада в изключенията, направени в
дефинициите за преработка и търговия с тези продукти, както и че първичното
производство е процес, който предшества дейностите по преработка и търговия.

4. Дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в
Приложение I към Договора за създаване на Европейската общност
Съгласно § 1, т. 45 от ДР на ЗКПО "преработка на селскостопански продукти" и
"реализация на селскостопански продукти" са тези по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО)
№ 1998/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната
помощ (виж т.3).
5. Предприятие в затруднение - според § 1, т.30 от ДР на ЗКПО "предприятие в
затруднение" е предприятие, за което е налице един от следните критерии:
а) за дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество - когато
регистрираният му капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през
последните 12 месеца;
б) за всички останали дружества - когато собственият им капитал намалее с повече от
50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;
в) налице са условията на Търговския закон или на законодателството по мястото на
регистрация за откриване на процедура по несъстоятелност.
ІV. ПРАКТИЧЕСКИ СЛУЧАЙ
В запитването е предоставена информация, че преотстъпеният данък ще се инвестира в
построяване на нов обект (цех за производство на златна, платинена и сребърна
бижутерия, магазин за продажби на дребно, офисите за обслужване на клиенти и
лабораторията за контролни анализи на благородни метали) и закупуване на машини,
технологични линии и съоръжения, обслужващи производството на бижутерия, както и
оборудване на лабораторията за контролни анализи.
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Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ може да бъде предоставено
на данъчно задължено лице единствено, когато са изпълнени условията за допустимост за
минимална помощ по чл. 182 от ЗКПО. Доколкото запитването касае данъчно облекчение,
представляващо минимална помощ, то в чл. 182, ал.2, т.7 от ЗКПО се визира един от
случаите, в който данъчно задължените лица не могат да ползват този ред. Така е в
случаите, когато се инвестира в активи, използвани в дейности, свързани с износ за
трети страни или държави членки. Това означава, че преотстъпеният данък по чл. 184
трябва да се инвестира в дълготрайни материални или нематериални активи съгласно
счетоводното законодателство, които не се използват в дейности, свързани с износ.
Следователно описаните в запитването направления от инвестиционните намерения на
предприятието трябва да бъдат използвани единствено за производство на продукция,
която е предназначена за реализация на вътрешния пазар.
Доколкото дейността на данъчно задълженото лице е свързана и с износ на благородни
метали, които са претърпели специфична преработка, то в случая не може ясно да се
разграничат активите, в които предприятието инвестира и не са свързани с извършваната
експортна дейност. В конкретната обстановка не може да се определи доколко
специфичната преработка на благородните метали, предназначени за износ би могла да се
осъществява в цеха за производство на бижутерия и/или лабораторията за контролни
анализи. Аналогично е положението и по отношение инвестирането в активи (машини,
съоръжения и технологични линии) за оборудване на новия обект.
Поради това, ако преотстъпеният данък се инвестира в дълготрайни материални и
нематериални активи, използвани в дейности, свързани с износ, то това лице не може да
изпълни условията за инвестиране, поради което не може да прилага чл. 184 от ЗКПО, във
връзка с чл.182, ал.2, т.7 от същия закон. Обратното би означавало предоставяне на помощ
за експортно ориентирани дейности, респ. субсидиране на експортна продукция, което би
било в противоречие с целите и обхвата на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ.
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Извод: При положение, че лицето е преотстъпило корпоративен данък за 2007 г., тъй
като към този период е изпълнило всички законови условия, но в последствие през
периода на инвестиране престане да ги изпълнява, то помощта (преотстъпения
корпоративен данък) подлежи на възстановяване в пълен размер и по общите правила
на ДОПК във връзка със ЗДП и ППЗДП. Това е така, тъй като чл.182, ал.4 от ЗКПО не
допуска данъчното облекчение, представляващо минимална помощ, да се ползва от
ДЗЛ, за което възникне условие по чл.182, ал.2 през периода на инвестиране.
Следователно, ако преотстъпения данък се инвестира в дълготрайни материални и
нематериални активи, използвани в дейности, свързани с износ, то това лице не може
да изпълни условията за инвестиране, поради което не може да прилага чл. 184 от
ЗКПО във връзка с чл. 182, ал.2, т.7 от същия закон.
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Данъчно облекчение с характер на държавна помощ за регионално развитие може да
представлява преотстъпването на корпоративен данък по чл.184 и по чл. 189а от ЗКПО в
случай, че са изпълнени условията за това. За другото данъчно облекчение с характер на
държавна помощ – по чл.187 се прилагат изискванията за минимална помощ.
І. ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ
ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
На основание чл.182, ал.1 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо държавна
помощ за регионално развитие, не се прилага по отношение на:
1. извършват дейност в отраслите въгледобив, стоманодобив, корабостроене,
производство

на

синтетични

влакна,

рибовъдство,

както

и

производство

на

селскостопански продукти, посочени в Приложение 1 на Договора за създаване на
Европейската общност, за съответната дейност, или
2. са в производство по ликвидация или в производство по оздравяване, или
3. се определят като предприятия в затруднение.
Важно!!! Съгласно ал.3 на чл.182 данъчно облекчение, представляващо държавна
помощ за регионално развитие, не може да се ползва и от данъчно задължено лице, за
което възникне някое от гореизброените условия през периода на извършване на
съответната първоначална инвестиция.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, ПРИЛАГАЩИ ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ІІ.1.ОБЩИ

УСЛОВИЯ

ЗА

ПРИЛАГАНЕ

НА

ДЪРЖАВНА

ПОМОЩ

ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Съгласно чл. 189, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица трябва да изпълнят
следните условия за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие:
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№ по
ред
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

УСЛОВИЕ
преотстъпеният корпоративен данък трябва да се инвестира в материални и
нематериални активи, които са част от проект за първоначална инвестиция;
първоначалната инвестиция трябва да бъде извършена в срок до 4 години от началото
на годината, за която е преотстъпен данъкът;
първоначалната инвестиция трябва да бъде извършена в общини, в които за годината
на преотстъпване има безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за
страната за същия период;
дейността, свързана с първоначалната инвестиция, трябва да продължи да се
осъществява в съответната община за период от поне 5 години след годината на
завършване на първоначалната инвестиция; това обстоятелство се декларира
всяка година до изтичане на 5-годишния срок с годишните данъчни декларации;
поне 25 на сто от стойността на материалните и нематериалните активи, включени
в първоначалната инвестиция, трябва да е финансирана със собствени или
привлечени средства от данъчно задълженото лице; не се смятат за собствени или
привлечени средства преотстъпеният корпоративен данък, както и други средства, в
които има какъвто и да е елемент на държавна помощ;
материалните и нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция,
трябва да са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при
несвързани лица; нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция,
трябва да са амортизируеми активи;
стойността на приемливите разходи за нематериални активи, включени в
първоначалната инвестиция, не трябва да превишава 50 на сто от сумата на
приемливите разходи за материални и нематериални активи, включени в
първоначалната инвестиция;
нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция, трябва да се ползват
единствено в дейността на данъчно задълженото лице и да са включени в активите
му за период от поне 5 години;
преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност
на материалните и нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция,
определена към 31 декември на годината на преотстъпване; лихвеният процент за
целите на определяне на настоящата стойност на първоначалната инвестиция е
референтният лихвен процент за годината на преотстъпване, определен от
Европейската комисия;
прогнозният размер на първоначалната инвестиция и периодът на нейното изпълнение
се декларират с годишната данъчна декларация за годината, за която се
преотстъпва корпоративният данък.
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ІІ.2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
„Голям инвестиционен проект” е първоначална инвестиция, която включва
приемливи разходи за материални и нематериални активи, съчетани в едно
икономически неделимо цяло, когато приемливите разходи превишават левовата
равностойност на 50 млн. евро, определена по официалния валутен курс на лева към
еврото.
Първоначалната инвестиция, свързана с голям инвестиционен проект, трябва да се
осъществи за период 3 години.
Голям инвестиционен проект не може да се разделя на подпроекти или етапи, ако това
ще доведе до заобикаляне на разпоредбите в ЗКПО (§ 1, т. 48 от ДР на ЗКПО).

Забележка: Когато се оценява дали първоначалната инвестиция е икономически
неделима, се вземат предвид техническите, функционалните и стратегически връзки,
както и непосредствената географска близост. Икономическата неделимост се оценява
отделно от формата на собственост. Това предполага, че при установяване дали даден
голям инвестиционен проект представлява единен инвестиционен проект, оценката трябва
да е една и съща независимо дали проектът се изпълнява от едно предприятие, от две или
повече предприятия чрез споделяне на инвестиционните разходи или от няколко
предприятия, които извършват отделни инвестиционни разходи в рамките на един и същ
инвестиционен проект (например в случая със съвместно контролирани предприятия).
На основание чл.189, ал. 3 от ЗКПО в случаите, когато данъчно облекчение е
предоставено за голям инвестиционен проект, който е получил помощ от всички
източници, чиято обща стойност превишава левовата равностойност на 37,5 млн. евро,
определена по официалния валутен курс на лева към еврото, данъчното облекчение може
да бъде ползвано за съответната година само ако:
№ по
ред
1

2

УСЛОВИЕ

данъчно задълженото лице е уведомило органа по приходите за проекта найкъсно преди започване на изпълнението му;
е получено положително решение от Европейската комисия вследствие на
уведомление, направено по реда на чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на
Европейската общност. Министърът на финансите уведомява Европейската
комисия по реда и процедурите, установени в Закона за държавните помощи.
Данъчно задълженото лице е длъжно да предостави на министъра на финансите
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необходимата информация за изпращане на уведомление до Европейската
комисия.
Следва да се има предвид, че уведомяването на органа по приходите не е свързано с
уведомлението до Европейската комисия. Данъчно задълженото лице извършва това
уведомление чрез министъра на финансите като му предоставя цялата необходима
информация за това. Европейската комисия се произнася относно възможността да се
ползва данъчното облекчение, като тежестта на доказване дали не са нарушени правилата
на конкуренцията и установените в Насоките за национална регионална помощ за 20072013 г. регламенти, пада върху получателя на помощта. Данъчно задълженото лице не
може да ползва данъчното облекчение докато Европейската комисия не постанови
положително решение, че планираната държавна помощ е съвместима с общия пазар и
може да бъде предоставена. Комисията, чрез Представителството на Република България в
ЕС, уведомява за решението си министъра на финансите, след което министърът
информира данъчно задълженото лице. Европейската комисия може да вземе решение в
рамките на два месеца, но ако случаят представлява фактическа сложност, Комисията
извършва оценката си на два етапа – предварително проучване и официална процедура на
проучване, което може да отнеме до 18 месеца. Затова при вземането на решение за
предоставяне на държавна помощ е препоръчително да се предвиди и необходимото време
за изчакване на решението на Комисията.
Стойността на помощта и стойността на приемливите разходи за материални и
нематериални активи, включени в голям инвестиционен проект, се определят по настояща
стойност към датата на уведомяване на Европейската комисия по реда на чл. 88, ал. 3 от
Договора за създаване на Европейската общност (чл. 189, ал. 5 от ЗКПО).
Изключение: Съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗКПО, когато за голям инвестиционен
проект не трябва да се прилага чл. 189, ал. 3, данъчното облекчение може да бъде
ползвано само ако е спазен коригираният таван за регионална помощ за големи
инвестиционни проекти, както е определен в Решението на Европейската комисия за
одобряване на Карта на националната регионална държавна помощ.
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Съгласно чл. 189, ал. 5

от ЗКПО за целите на ал. 4 стойността на помощта и

стойността на приемливите разходи за материални и нематериални активи, включени в
голям инвестиционен проект, се определят по настояща стойност към датата, на която
започва изпълнението на проекта.
При тази хипотеза стойността на помощта и стойността на приемливите разходи за
материални и нематериални активи, включени в голям инвестиционен проект, се
определят по настояща стойност към датата, на която започва изпълнението на проекта.
Спрямо регионалната инвестиционна помощ за големи инвестиционни проекти се
прилагат коригирани тавани за регионална помощ по следната скала:
Приемливи разходи

Коригиран таван на помощта по регламент

До 50 милиона евро
За горницата от 50 до 100 милиона евро
За горницата над 100 милиона евро

100% от регионалния таван
50% от регионалния таван
34% от регионалния таван

Следва да се има предвид, че регионалния таван за помощта е определен в Решението
на Европейската комисия за одобряване на Карта на националната регионална държавна
помощ. Неговият размер е 50 на сто за България.
Следователно националният коригиран таван на интензитета на помощта за големи
инвестиционни проекти ще изглежда по следния начин:
Приемливи разходи
До 50 милиона евро
За горницата от 50 до 100 милиона евро
За горницата над 100 милиона евро

Коригиран таван на интензитета на помощта за
България
50%
25%
17%

Важно!!! На основание чл.189, ал.2 от ЗКПО преотстъпеният корпоративен данък се
натрупва с друга държавна помощ, одобрена с решение на Европейската комисия или
получила разрешение по чл. 9 от Закона за държавните помощи за същата първоначална
инвестиция, до максимално допустимия интензитет на помощта, определен с Карта на
националната регионална държавна помощ. Съгласно § 40 от ПЗР на ЗКПО (ДВ бр.
95/2009 г.) намалението на корпоративния данък по отменения чл. 186 се натрупва с друга
държавна помощ, одобрена с решение на Европейската комисия или получила разрешение
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по чл. 9 от Закона за държавните помощи за придобитите дълготрайни материални и
нематериални активи, до максимално допустимия интензитет на помощта, определен с
Карта на националната регионална държавна помощ.
С други думи, ако едно данъчно задължено лице за инвестиционния си проект е
получило помощ от различни източници (национална програма, регионална програма,
европейски фонд) за едни и същи приемливи разходи, то отделните помощи се събират,
изчислява се интензитета на допустимата помощ, като е важно общият интензитет да не
надвиши позволения интензитет за съответния вид помощ (в конкр. сучай – за
инвестиции). Всяко надвишаване на прага се третира като недопустима държавна помощ,
която подлежи на възстановяване.
Съгласно чл. 190, ал. 2 от ЗКПО активите, в които е инвестиран преотстъпен данък
съгласно чл. 188, ал. 2 (изискване за инвестиране па преотстъпен данък в обхвата на
минимална помощ), се изключват от обхвата на първоначална инвестиция. Това означава,
че не се допуска регионална помощ да бъде натрупвана с минимална помощ за едни и
същи приемливи разходи. За целта трябва ясно да бъдат разграничени активите, предмет
на инвестиране по минималната и по регионалната помощ, респ. чл.188 и чл.189 от ЗКПО.
ІІІ. ПРИЛОЖИМИ ДЕФИНИЦИИ
1. Първоначална инвестиция – по смисъла на § 1, т. 29 от ДР на ЗКПО
„първоначална инвестиция” е инвестиция в нови материални и нематериални активи,
които са приемливи разходи, свързани със:
1. създаване на нова дейност;
2. разширяване на съществуваща дейност;
3. диверсифициране на произвежданите продукти чрез създаване на нови продукти;
4. основна промяна на съществуващия производствен процес.
Не е първоначална инвестиция инвестицията в актив, който замества съществуващ
актив.
2. Предприятие в затруднение – съгласно § 1, т. 30 от ДР на ЗКПО „предприятие в
затруднение” е предприятие, за което е налице един от следните критерии:
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а) за дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество - когато
регистрираният му капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през
последните 12 месеца;
б) за всички останали дружества – когато собственият им капитал намалее с повече от
50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;
в) налице са условията на Търговския закон или на законодателството по мястото на
регистрация за откриване на процедура по несъстоятелност.
3. Производство на селскостопански продукти – § 1, т. 45 от ДР на ЗКПО (виж Фиш
ІІ.Х.5).
4. Приемливи разходи за материални активи – съгласно § 1, т. 46 от ДР на ЗКПО
"приемливи разходи за материални активи" за целите на т. 29 (първоначална инвестиция)
и 48 (голям инвестиционен проект) са земя, сгради, машини и съоръжения/оборудване. В
първоначалната инвестиция се включват и придобитите по договор за финансов лизинг
машини и съоръжения/оборудване, когато е налице задължение за закупуване на актива
след изтичане срока на договора.
5. "Приемливи разходи за нематериални активи" – според § 1, т. 47 от ДР на ЗКПО
"приемливи разходи за нематериални активи" за целите на т. 29 (първоначална
инвестиция) и 48 (голям инвестиционен проект) са активи, получени в резултат на
технологичен трансфер, реализиран чрез придобиване на права върху патенти, лицензии,
ноу-хау или непатентовани технически знания.
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ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Със ЗИДЗКПО (ДВ бр. 95/2009 г.) е отменено общото данъчно облекчение по чл. 179
от ЗКПО за земеделските производители. Едновременно с това е приет нов чл. 189б от
ЗКПО, с който се въвежда данъчно облекчение за земеделските производители,
представляващо държавна помощ.
Съгласно 43 от ПЗР на ЗКПО корпоративният данък по реда на чл. 189б от същия
закон се преотстъпва в срок до 31 декември 2013 г.
Разпоредбата та чл. 189б въвежда трети тип схема за подпомагане под формата на
държавна помощ, различна от държавна помощ за регионално развитие и минимална
държавна помощ. Тази схема за подпомагане се подчинява на насоките на Общността за
държавна помощ в селскостопанския сектор за 2007 – 2013 г. и в частност – Регламент
(ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от
Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност
в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) №
70/2001. Разпоредбата на чл. 189б от ЗКПО попада в обхвата на един от видовете помощ
по чл. 4 от Глава втора от посочения Регламент (ЕО) № 1857/2006 – „инвестиции в
земеделски стопанства”. В чл. 23 от Регламента е записано, че същият се прилага до 31
декември 2013 г. в унисон с насоките на Общността за 2007 – 2013 г. за този стопански
сектор. Същият е и постановеният срок относно действието на чл. 189б от ЗКПО.
За целите на практическото приложение за 2010 г. е необходимо да се имат предвид
изискванията на § 41 от ПЗР на ЗКПО, а именно:
•

Предоставянето на облекчението по чл. 189б от ЗКПО влиза в сила след датата
на положителното решение на Европейската комисия за съвместимост с
правилата в областта на държавните помощи;

•

Данъчното облекчение ще може да се приложи и за 2010 г. само при условие, че
Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2011 г.
Съгласно § 42 от ПЗР на ЗКПО администратор на държавната помощ е
Министъра на земеделието и храните. Той е натоварен да уведоми
Европейската комисия по реда и процедурите, установени в Закона за
държавните помощи.
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•

Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък за земеделските
производители не се допуска до датата на положителното решение на
Европейската комисия.

І. ОБХВАТ НА ПРЕОТСТЪПВАНЕТО
Преотстъпва се до 60 на сто от корпоративния данък на данъчно задължените лица,
регистрирани като земеделски производители за данъчната им печалба от дейност по
производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Принципно определението на понятието „непреработена растителна и животинска
продукция” се запазва, като с § 38, т. 3 от ЗИДЗКПО е направено допълнение към
характеристиките на първичния продукт по § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО, а именно да е
„посочен в Приложение I от Договора за създаване на Европейската общност”.
Приложението съдържа изчерпателен списък на продуктите, поради което отпада
необходимостта от примерното изброяване на дейности, както беше формулиран
законовия текст на ал. 1 от отменения чл. 179 от ЗКПО.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕОТСТЪПВАНЕ
Описаните по-долу условия следва да са изпълнени едновременно съгласно чл. 189б,
ал. 2 от ЗКПО:
1. Условие за инвестиране на преотстъпения данък:
Преотстъпеният данък да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника,
необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност. Във връзка с правилното
разбиране на това условие е текста на ал. 3 от чл. 189б, в който е налице недопускане на
признаването на инвестиции, които заместват вече съществуващи сгради и земеделска
техника.
2. Срок за извършване на инвестицията:
Срокът за извършване на инвестициите е до края на годината, следваща годината, за
която се ползва преотстъпването.
3. Механизъм за придобиване на активите, в които се инвестира данъкът:
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ПОМОЩ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Придобиването на активите (нови сгради и нова земеделска техника) следва да се
извърши при съблюдаване на пазарните параметри, съответстващи на такива при
несвързани лица.
4. Условие за продължителност на извършваната дейност по производство на
непреработена растителна и животинска продукция:
Необходимата продължителност е за период от поне три години след годината на
преотстъпване. Запазването на дейността по ал. 1 за следващите три години ще бъде
предмет и на изрично оповестяване в годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО.
5. Съотношение между преотстъпения данък и стойността на придобитите
активи:
Преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите.
Казано с други думи стойността на придобитите активи (нови сгради и нова
земеделска техника) следва да е осигурена поне с 50 на сто самофинансиране от страна на
регистрирания земеделски производител. В практически аспект това означава, че за
изпълнение на условията за ползване на тази държавната помощ, ако се претендира
преотстъпване на 100 000 лв. корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО, то до края на
следващата година следва да бъдат придобити упоменатите видове дълготрайни
материални активи на стойност не по-малка от 200 000 лв.
III. ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРЕОТСТЪПВАНЕТО
Корпоративният данък не се преотстъпва, когато за активите по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от
ЗКПО (нови сгради и земеделска техника) ДЗЛ вече е получило други помощи по смисъла
на чл. 87, § 1 от Договора за създаване на Европейската общност, както и минимална
помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за
прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към
помощите de minimis в сектора на производство на селскостопански продукти.
ІІІ. ПРИЛОЖИМИ ДЕФИНИЦИИ
1. "Непреработена растителна и животинска продукция" - съгласно § 1, т.27 от ДР
на ЗКПО това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е
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подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са
настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора
за създаване на Европейската общност.
2. "Земеделска техника" - за целите на чл. 189б са самоходните, несамоходните и
стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в
земеделието (§ 1, т. 60 от ДР на ЗКПО).
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ФИШ ІХ.1

АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ НА БЮДЖЕТНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Съгласно чл.218, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в Част пета от
ЗКПО вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени
в тази част.
Определение за „бюджетно предприятие” се съдържа в § 1, т.1 от ДР на Закона за
счетоводството.
БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СМИСЪЛА НА ПОСОЧЕНАТА РАЗПОРЕДБА СА:

9 държавните и общинските органи, техните структурни единици;
9 всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни
сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на ЗУДБ и ЗОБ;
9 държавните фондове и институции по задължителното обществено и
здравно осигуряване;
9 държавните висши училища;
9 други лица, чиито сметки и операции се включват от МФ в
консолидираната фискална програма
Данъчното облагане на приходите на бюджетните предприятия е регламентирано с
разпоредбите на глава тридесет и трета от Част пета на ЗКПО, както следва:

1. Обекти на
облагане

Приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от
Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и
недвижимо имущество се облагат с данък върху приходите. (Виж
Указание № 24-00-1393/05.07.2004 г. Същото е издадено по
отменения ЗКПО, но е приложимо по отношение на обектите на
облагане, определени и в действащия ЗКПО. Налице е обаче
известно развитие на постановките, залегнали в указанието от
практиката на Върховния административен съд, застъпена в
следните Решения на ВАС:
- № 12943/21.12.2006 по Адм д. №5275/2006 І отд. на ВАС;
- № 891/26.01.2007 по Адм д. №7232/2006 І отд. на ВАС;
- № 6717/27.06.2007 по Адм д. №5176/2006 І отд. на ВАС;
- № 10979/09.11.2007 по Адм д. №11124/2006 І отд. на ВАС;
- № 3369/24.03.2008 по Адм д. №701/2008 І отд. на ВАС;
Посочените решения на ВАС се отнасят за продажби на земя и
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2. Данъчна
основа

3. Данъчни
ставки

общински имоти, за които не следва априори да се приема, че
представляват стопанска дейност, а е необходимо задълбочено и
конкретно изследване на фактическата обстановка.)
Данъчната основа за определяне на данъка върху приходите е
месечна и годишна:
1.Месечната данъчна основа са приходите на бюджетното
предприятие от сделки по чл. 1 от ТЗ, както и от отдаване под
наем на движимо и недвижимо имущество, начислени през
съответния месец.
2.Годишната данъчна основа са приходите на бюджетното
предприятие от сделки по чл. 1 от ТЗ, както и от отдаване под
наем на движимо и недвижимо имущество, начислени през
съответната година.
 2 на сто – за общините

 3 на сто – за всички останали бюджетни предприятия
 Когато подлежат на облагане с данък върху приходите за
4. Деклариране
съответната година, бюджетните предприятия подават годишна
на данъка и
данъчна декларация по образец до 31 март на следващата година.
подаване на
 С годишната данъчна декларация се подава годишен отчет за
годишен отчет
дейността*. (Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО това е отчетът по
за дейността
чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката).
Данъкът върху приходите, определен върху месечната данъчна
основа, се внася от бюджетните предприятия до 15-о число на
месеца, следващ месеца на начисляване на прихода.
Когато сумата от месечните данъчни основи за годината е по-малка
от годишната данъчна основа, дължимият данък се внася до 31 март
5. Внасяне на
на следващата година.
данъка
Когато сумата от месечните данъчни основи за годината е по-голяма
от годишната данъчна основа, надвнесеният данък може да се
приспада от дължимите данъци върху приходите след подаване на
годишната данъчна декларация.
* Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните, съдържащи се в годишните
отчети за дейността се определят във формуляри по образци, утвърдени със
съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и
изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в
„Държавен вестник”.
На основание чл. 251 от ЗКПО някои бюджетни предприятия имат право на
преотстъпване на 50 на сто от данъка върху приходите. Това са:


научноизследователските бюджетни предприятия;
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държавните висши училища;



държавните и общинските училища от системата на народната просвета.

Преотстъпването на данък се отнася за стопанската им дейност, която е пряко свързана
със или е помощна за осъществяване на основната им дейност.
Преотстъпеният данък се отразява като отписано задължение към държавата.

РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО НЯКОИ СПЕЦИФИКИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО
НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Данъчно третиране на приходите от приватизационни сделки, реализирани от
общините:
Съгласно чл.248 от ЗКПО приходите на бюджетните предприятия по чл.1 от ТЗ ,
както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху
приходите. От цитираната разпоредба следва, че обект на облагане са тези приходи на
бюджетните предприятия, произтичащи от сделки, които са изрично посочени в чл.1 от ТЗ и
по-конкретно в ал.1 на чл.1. Такава позиция е застъпена в Решения №№ 3369/24.03.2008г.,
891/26.01.2007г и № 12943/21.12.2006г на ВАС. Съдът обосновава тази теза с
обстоятелството, че в ал.1 на чл.1 от ТЗ изчерпателно са изброени сделките, придаващи
качеството на търговец на всяко лице, а в чл. 1, ал. 2 от ТЗ са посочени лица, които се считат
за търговци по други критерии, а не по видовете сделки, които извършват. Следователно
препращането на чл.248 от ЗКПО, е свързано смислово само с изрично изброените видове
сделки по чл. 1, ал. 1 от ТЗ. Независимо от това приходите от наем безспорно подлежат на
облагане, тъй като са изрично посочени в чл.248 от ЗКПО.
Във връзка с горното на първо място е необходимо да се анализират разпоредбите на
ЗПСК, които определят обхвата на приватизацията и да се установи доколко
приватизационните сделки се припокриват със сделките, изброени в чл.1, ал.1 от ТЗ.
Съгласно чл. 1, ал.2 от ЗПСК приватизация е прехвърляне чрез продажба на
български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско
участие в капитала или на чуждестранни лица на:
1. дялове или акции - собственост на държавата или общините от търговски
дружества;
2. обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала;
3. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски
дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи,
цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на
общински търговски дружества.
От съпоставката на чл. 1, ал.1 от ТЗ и чл.2, ал.1 от ЗПСК се установява, че сред
видовете търговски сделки, посочени в чл.1, ал.1 от ТЗ, не попадат приватизационните
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сделки. Така например приватизационните сделки по чл.2, ал.1, т.1 от ЗПСК (прехвърляне на
дялове или акции - собственост на държавата или общините от търговски дружества) не
попадат в хипотезата на чл.1, ал.1, т.3 от ТЗ (покупка на ценни книги с цел да ги продаде),
защото дяловете и акциите преди продажбата им не са били закупени от държавата или
общината, съответно не може да се твърди, че е налице покупка на ценни книги с цел те да
бъдат продадени. Тази форма на приватизация не попада и сред останалите търговски сделки
по чл.1, ал.1 от ТЗ.
По същия начин стои въпросът и за останалите приватизационни сделки по т.2 и 3 на
чл.1, ал.2 от ЗПСК – те също не могат да бъдат включени в обхвата на чл.1, ал.1 от ТЗ, тъй
като не могат да бъдат квалифицирани нито като покупка на стоки или други вещи с цел да
бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид (т.1 на ал.1 от чл.1 на
ТЗ), нито като продажба на стоки от собствено производство (т.2 на ал.1 от чл.1 на ТЗ), нито
като покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба (т.14 на ал.1 от
чл.1 на ТЗ), нито могат да бъдат причислени към някой от останалите видове търговски
сделки по чл.1, ал.1 от ТЗ. По отношение на квалифицирането на дадена сделка като
търговска, аналогични мотиви са изложени и в цитираните по-горе решения на ВАС.
На следващо място е необходимо да се обсъди и обстоятелството, че приходите от
приватизация се разпределят по строго определен от закона ред, предвиден в разпоредбите
на чл.8 и чл.10 от ЗПСК. С оглед на това, че конкретният въпрос касае общинска
приватизация, тук ще бъде разгледана само разпоредбата на чл.10 от ЗПСК.
С чл. 10, ал. 1 - 4 от ЗПСК е създаден специален ред за постъпления и разходване на
паричните средства от приватизацията на общинското участие в капитала на търговските
дружества, обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско
участие в капитала и на общински нежилищни имоти, невключени в капитала на общински
търговски дружества, използвани за стопански цели-магазини, ателиета, складове, сервизи,
цехове и др., както и незавършени обекти на строителството, невключено в имуществото на
общинските дружества по чл. 1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК. С цитираните разпоредби е предвидено,
че паричните постъпления от приватизацията на това общинско участие в имуществото се
разпределят за:
1. 9 на сто – за попълване на общинския фонд за посрещане на разходите за
приватизация и следприватизационен контрол, като част от тези приходи се
разходват за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и за
издръжка на специализираните органи на общинските съвети за осъществяване на
приватизацията;
2. 10 на сто – за попълване на общинският гаранционен фонд за малки и средни
предприятия;
3. останалата част от 81 на сто се внася в специален фонд на разпореждане на
съответният общински съвет, като средствата по него се използват за
инвестиционни цели, включително за придобиването на ДМА със социално
предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на
строителството, като тези средства не могат да се използват за текущи нужди.
Както е видно от редакцията на горните разпоредби, същите посочват лимитативно
начините за разходване на паричните постъпления от приватизацията, което означава, че те
не могат да се разходват за нужди извън тях. Действително това е косвен довод за
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недължимост на данък върху приходите от приватизация, но в случай, че такъв е дължим, е
очевидно, че няма да бъде изпълнена императивната норма на чл.10 от ЗПСК.
В тази насока е и Решение № 5167/23.05.2007г. на ВАС, в което се разглежда казус
относно продажба на земя и жилища от областните управи като е констатирано, че
постъпленията от тези продажби не формират приходи по бюджета на съответната областна
администрация, тъй като същите се превеждат в рамките на три дни от получаването им в
Републиканския бюджет. Доколкото постъпленията от общинската приватизация се
разпределят в съответните целеви фондове и съществува забрана за изразходването им за
други цели, следва да се направи аналогично заключение.
От изложените по-горе аргументи следва изводът, че приходите на общините от
приватизация не подлежат на облагане по реда на чл.248 от ЗКПО.
2. Данъчно третиране на надвнесен данък върху приходите, получен в резултат
на неправилно определена месечна данъчна основа
Касае са за случай, при който е налице надвнесен данък върху приходите в резултат на
определен по-висок размер на месечната данъчна основа за определени месеци през 2006г.
Въпросът, който възниква в тази връзка е за този данък приложим ли е чл.253, ал.2 от ЗКПО
Следва да се отбележи, че предвидената в чл.54а от отменения Закон за корпоративното
подоходно облагане (ЗКПО) и чл. 253, ал.3 от действащия ЗКПО възможност за приспадане
на надвесен данък, когато годишната данъчна основа превишава сбора на месечните
данъчни основи, е неприложима в поради следните причини:
1. Както е видно от разпоредбите на чл.54а от ЗКПО (отм.) и чл. 253, ал.2 от ЗКПО, когато
сумата на месечните данъчни основи за годината е по-малка от годишната данъчна основа,
дължимият данък, определен върху превишението, се внася в срок до 31 март на следващата
година, т.е. внасянето на данъка върху превишението в този законоустановен срок не води
до начисляване на лихва за просрочие върху дължимите вноски, определени на база месечна
данъчна основа. От това следва, че за да се получи превишение на годишната данъчна
основа над сумата от месечните данъчни основи, е необходимо да са налице предпоставки,
свързани със събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, които да
рефлектират при определянето на размера на приходите, подлежащи на облагане,
респективно – върху размера на годишната данъчна основа. В тази връзка е необходимо да
се имат предвид разпоредбите на СС 10 „Събития, настъпили след датата на годишния
финансов отчет”.
В противен случай, т.е. ако разпоредбите на чл.54а от ЗКПО (отм.) и чл. 253, ал.2 от ЗКПО
визираха случаи на погрешно определяне на месечната данъчна основа и корекция на същата
в годишен план, не би било обосновано определянето на срок (31 март на следващата
година), в който данъкът върху корекцията да се внася без лихва, още повече, че за данъка
върху месечната данъчна основа е определен друг срок - до 15-о число на следващия месец.
Следователно, когато превишението на годишната данъчна основа се дължи на погрешно
определяне на месечните данъчни основи, трябва да се направи преизчисление на същите за
всеки отделен месец като в този случай се дължи лихва за просрочие.
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Горното се отнася и за случаите, когато сумата на месечните данъчни основи за годината е
по-голяма от годишната данъчна основа, т.е. по-малкият размер на годишната данъчна
основа се дължи на причини, които попадат в хипотезите на СС 10. Разбира се в този случай
не се касае за дължим данък, а за надвнесен такъв, който подлежи на приспадане от
дължимите данъци върху приходите след подаване на годишната данъчна декларация.
2. Втората причина, поради която не е налице законова възможност за приспадане на
надвнесения данък върху приходите за 2006г., определен в резултат на корекцията по чл.51,
ал.8 във връзка с 54а от ЗКПО (отм.), е липсата на преходна разпоредба в новия ЗКПО, която
да регламентира, че надвнесеният данък върху приходите по реда на отменения ЗКПО може
да се приспада от дължимия такъв по реда на действащия закон.
Във връзка с гореизложеното следва да се отправи искане до ТД на НАП за възстановяване
на надвнесения данък върху приходите за 2006г. по реда на чл.129 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
3. Данъчно третиране на висшите училища:
Относно данъчния статут и данъчното третиране по реда на ЗКПО на висшите училища виж
Указание № УК-6/16.05.2007 г. на министъра на финансите.
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І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до
заличаването му данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на
ЗКПО и при спазване изискванията на глава двадесет и първа, като включително подава
следващите се финансови отчети, които се изготвят и представят съгласно счетоводното
законодателство.
ІІ. КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ
2.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Съгласно чл.159 от ЗКПО към датата на вписването в търговския регистър на
прекратяването се дължи корпоративен данък. Дължимият данък се определя на базата на
данъчната печалба за периода от началото на годината до датата на вписване на
прекратяването. При определянето на данъка се приспадат внесените авансови вноски от
началото на годината до датата на вписване на прекратяването.
2.2. ВНАСЯНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ

Срок за внасяне – съгласно чл.160, ал.1 от ЗКПО данъкът се внася в 30-дневен срок от
датата на вписване на прекратяването.
Важно!!!
1. Към момента на прекратяването не се подава данъчна декларация.
2. Приспадане на внесен корпоративен данък при прекратяване:
Внесеният корпоративен данък при прекратяването се приспада от дължимия годишен
корпоративен данък за годината на прекратяването или от дължимия корпоративен данък за
последния данъчен период, когато датата на подаване на искането за заличаване при
ликвидация, съответно датата на заличаването при несъстоятелността, е в една и съща година с
датата на прекратяването. (чл.160, ал.2от ЗКПО)
3. Задължение за подаване на финансови отчети:
Когато датата на прекратяване и датата на подаване на искането за заличаване при
ликвидация, съответно датата на заличаването при несъстоятелността, са в различни години, с
годишната данъчна декларация за годината на прекратяването се подават финансовият отчет,
съставен към датата на прекратяването, и финансовият отчет, съставен към 31 декември на
годината на прекратяване на данъчно задълженото лице. (чл.160, ал.3от ЗКПО)
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ІІІ. „ПОСЛЕДЕН ДАНЪЧЕН ПЕРИОД” - ДЕФИНИЦИЯ, ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ
НА ДАНЪКА ЗА ПОСЛЕДНИЯ ДАНЪЧЕН ПЕРИОД:
3.1. ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ:

1. ПОСЛЕДЕН ДАНЪЧЕН
ПЕРИОД ПРИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ С
ЛИКВИДАЦИЯ

ДЗЛ се облага с
корпоративен данък за
данъчната печалба,
реализирана през
последния данъчен
период по общия ред на
ЗКПО.
Дължимият
корпоративен данък е
окончателен.

Определение

Деклариране
на КД

Внасяне на
КД

Обхваща времето от 1 януари на
годината, в която е подадено
искането за заличаване по чл. 273,
ал. 1 от Търговския закон, до датата
на подаването му (чл.161, ал.1 от
ЗКПО)
Данъчната декларация се подава на
датата на подаване на искането за
заличаване заедно с копие от него.
(чл.162, ал.1 от ЗКПО)

Внася се до датата на подаване на
искането за заличаване на данъчно
задълженото лице. Данъкът е
окончателен. (чл.163, ал.1 от ЗКПО)

3.2. ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ:

1. ПОСЛЕДЕН ДАНЪЧЕН
ПЕРИОД ПРИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ С
ОБЯВЯВАНЕ В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ДЗЛ се облага с
корпоративен данък за
данъчната печалба,
реализирана през последния
данъчен период по общия ред
на ЗКПО.
Дължимият корпоративен
данък е окончателен.

Определение

Деклариране
на КД

Внасяне на
КД

Обхваща времето от 1 януари на
годината, в която е извършено
заличаването, до датата на
заличаването (чл.161, ал.2 от ЗКПО)
Данъчната декларация се подава от
лицето, изпълнявало длъжността
синдик, в 30-дневен срок от датата на
заличаване заедно с копие от съдебното
решение за заличаването. (чл.162, ал.2
от ЗКПО)

Внася се до датата на прекратяване
на дейността. Данъкът е
окончателен. (чл.163, ал.2 от ЗКПО)
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КОПРОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ.
КОПРОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ПОСЛЕДНИЯ ДАНЪЧЕН
ПЕРИОД

3.3.

ПРИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА

МЯСТО

НА

СТОПАНСКА

ДЕЙНОСТ

НА

ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ:

ПОСЛЕДЕН ДАНЪЧЕН
ПЕРИОД НА МЯСТО НА
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
НА ЧУЖДЕСТРАННО
ЛИЦЕ

ДЗЛ се облага с корпоративен
данък за данъчната печалба,
реализирана през последния
данъчен период по общия ред
на ЗКПО.
Дължимият корпоративен
данък е окончателен.

Определение

Обхваща времето от 1 януари на
годината, в която е прекратена
дейността му, до датата на
прекратяването й (чл.161, ал.3 от
ЗКПО)

Деклариране
на КД

Данъчната декларация се подава на
датата на прекратяване на дейността.
(чл.162, ал.3 от ЗКПО)

Внасяне на
КД

Внася се до датата на прекратяване
на дейността. Данъкът е
окончателен. (чл.163, ал.3 от ЗКПО)

Важно!!!
1. Произведените или придобитите от МСД в страната активи към датата на
прекратяване се смятат за реализирани по пазарни цени и се отписват.
2. При определяне на ДФР за последния данъчен период на МСД счетоводният
финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата,
получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната
им стойност към датата на прекратяването.
3. Свързаните с актива данъчни временни разлики се признават през последния
данъчен период по общия ред на закона.
4. При определяне на данъчния финансов резултат се прилага чл. 66, ал. 1 и 2 от
закона (виж фиш ІІ.V.8)
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КОПРОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ.
КОПРОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ПОСЛЕДНИЯ ДАНЪЧЕН
ПЕРИОД

3.4.

ПРИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА

НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО

ДРУЖЕСТВО

ИЛИ

ОСИГУРИТЕЛНА КАСА:

ПОСЛЕДЕН ДАНЪЧЕН
ПЕРИОД НА
НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО
ДРУЖЕСТВО ИЛИ
ОСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДЗЛ се облага с корпоративен
данък за данъчната печалба,
реализирана през последния
данъчен период по общия ред
на ЗКПО.
Дължимият корпоративен
данък е окончателен.

Определение

Обхваща времето от 1 януари на
годината, в която е извършено
прекратяването, до датата на
прекратяването (чл.161, ал.4 от ЗКПО)

Деклариране
на КД

Данъчната декларация се подава на
датата на прекратяването. (чл.162, ал.4
от ЗКПО)

Внасяне на
КД

Внася се до датата на
прекратяването. Данъкът е
окончателен. (чл.163, ал.4 от ЗКПО)

ІV. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ:

4.1. По отношение на декларирането и внасянето на корпоративния данък за последния
данъчен период, в разпоредбите на чл.162 и чл.163 от ЗКПО са разгледани няколко
специфични хипотези, обхващащи случаите, при които прекратяването, подаването на
искането за заличаване и заличаването са извършени през различни години.
4.2. В чл.164 от ЗКПО се регламентира данъчното третиране, в случаите, когато
данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация, продължи дейността си след датата на
подаване на искането за заличаване.
За илюстриране на посочените специфични случаи, в схемите по-долу са разгледани
необходимите действия, които следва да бъдат предприети в три случая на прекратяване с
ликвидация.
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КОПРОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ.
КОПРОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ПОСЛЕДНИЯ ДАНЪЧЕН
ПЕРИОД

СХЕМА 1: Датата на прекратяването, датата на подаване на искането за заличаване и
датата на заличаване са в една и съща година
28.02.2007г.

17.09.2007г.

30.11.2007г.

_____ х_______________________х______________________________ х _____________
Прекратяване

1.Определяне на данъка
за периода от
01.01.2007г. до
28.02.2007г.
2. Внасяне на данъка в
30-дневен срок – до
30.03.2007г.

Подаване на искане
за заличаване

1. Определяне на данъка за последния
данъчен период (от 01.01.2007г. до
17.09.2007г.). При определяне на данъка се
приспада внесеният корпоративен данък при
прекратяването.
2. Подаване на декларация на 17.09.2007г. С
декларацията се подават финансовия отчет,
съставен към 28.02.2007г. и финансовия
отчет, съставен към 17.09.2007г.
3. Внасяне на данъка в срок до 17.09.2007г.

Заличаване

В случай, че след подаване на искането за
заличаване ДЗЛ е продължило дейността
си:
1. Определяне на данъка за последния
данъчен период (от 18.09.2007г. до
30.11.2007г.).
2. Внасяне на данъка в срок до 30.11.2007г.
3. Подаване на декларация от ликвидатора в
30-дневен срок – до 30.12.2007г. Към
декларацията се прилага копие от съдебното
решение за заличаването.
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КОПРОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ.
КОПРОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ПОСЛЕДНИЯ ДАНЪЧЕН
ПЕРИОД

СХЕМА 2: Датата на прекратяването е в година, различна от годината, в която са
датите на подаване на искането за заличаване и заличаването
23.10.2007г.

31.03.2008г.

19.06.2008г.

09.07.2008г.

_____ х__________________ х_______________________х_____________________ х_______
Прекратяване

1.Определяне на данъка
за периода от
01.01.2007г. до
23.10.2007г.
2. Внасяне на данъка в
30-дневен срок – до
22.11.2007г.

Подаване на
искане за
заличаване

1.Краен срок за
подаване на годишна
данъчна декларация за
2007г. С декларацията
се подават финансовия
отчет, съставен към
23.10.2007г. и
финансовия отчет,
съставен към
31.12.2007г.
2. Краен срок за внасяне
на корпоративния данък
за 2007г.

1.Определяне на данъка за
последния данъчен период
(от 01.01.2008г. до
19.06.2008г.)
2. Подаване на декларация за
последния данъчен период на
19.06.2008г.
3. Внасяне на данъка за
последния данъчен период в
срок до 19.06.2008г.

Заличаване

В случай, че след подаване на
искането за заличаване ДЗЛ е
продължило дейността си:
1. Определяне на данъка за
последния данъчен период (от
20.06.2008г. до 09.07.2008г.).
2. Подаване на декларация за
последния данъчен период от
ликвидатора в 30-дневен срок –
до 08.08.2008г. Към
декларацията се прилага копие
от съдебното решение за
заличаването.
3. Внасяне на данъка за
последния данъчен период в
срок до 09.07.2008г.
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КОПРОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ.
КОПРОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА ПОСЛЕДНИЯ ДАНЪЧЕН
ПЕРИОД

СХЕМА 3: Датата на прекратяването, датата на подаване на искането за заличаване и
датата на заличаване са в различни години
23.10.2007г.

19.03.2008г.

06.02.2009г.

_____ х_______________________х______________________________ х _____________
Прекратяване

1.Определяне на данъка
за периода от
01.01.2007г. до
23.10.2007г.
2. Внасяне на данъка в
30-дневен срок – до
22.11.2007г.

Подаване на искане
за заличаване

1.Определяне на данъка за последния
данъчен период (от 01.01.2008г. до
19.03.2008г.)
2. Подаване на декларация за последния
данъчен период на 19.03.2008г.
3. Внасяне на данъка за последния данъчен
период в срок до 19.03.2008г.
4. Определяне на годишния корпоративен
данък за 2007г. като при определянето му се
приспада внесеният корпоративен данък при
прекратяването.
5. Подаване на годишна данъчна декларация
за 2007г. в срок до 19.03.2008г. (в случай, че
тя не е подадена преди тази дата).
6. Внасяне на корпоративния данък за 2007г.
в срок до 19.03.2008г. (в случай, че той не е
внесен преди тази дата).

Заличаване

В случай, че след подаване на искането за
заличаване ДЗЛ е продължило дейността
си:
1. Определяне на данъка за последния
данъчен период (от 01.01.2009г. до
06.02.2009г.).
2. Подаване на декларация за последния
данъчен период от ликвидатора в 30-дневен
срок – до 23.03.2009г. Към декларацията се
прилага копие от съдебното решение за
заличаването.
3. Внасяне на данъка за последния данъчен
период в срок до 06.02.2009г.
4. Определяне на годишния корпоративен
данък за 2008г.
5. Подаване на годишна данъчна декларация
за 2008г. от лицето, изпълнявало длъжността
ликвидатор, в срок до 06.02.2009г. (в случай,
че тя не е подадена преди тази дата).
6. Внасяне на корпоративния данък за 2008г.
в срок до 06.02.2009г. (в случай, че той не е
внесен преди тази дата).
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

І. ДЕФИНИЦИЯ

Ликвидационен дял" – разпределението на дял от имуществото от едно лице при
прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго
лице (§ 1, т.6 от ДР на ЗКПО);
ІІ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

Съгласно чл. 165, ал.1 от ЗКПО разпределените като ликвидационен дял активи
към момента на разпределението за данъчни цели се смятат за реализирани от данъчно
задълженото лице по пазарни цени и се отписват.
В ал.2 и 3 на чл.165 е регламентиран редът за данъчно преобразуване на счетоводния
финансов резултат, когато данъчно задълженото лице разпределя ликвидационен дял под
формата на активи, както следва:
1. Счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със
загубата, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им
стойност към датата на разпределението на ликвидационния дял.
2. Свързаните с активите данъчни временни разлики се признават по общия ред на
закона (например възникнала в предходен данъчен период данъчна временна разлика от
обезценка на краткотрайни активи намира обратно проявление поради отписването им).
3. При определяне на данъчния финансов резултат се прилага чл. 66, ал. 1 и 2:


счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводната балансова
стойност на данъчните амортизируеми активи;



счетоводният финансов резултат се намалява с данъчната стойност на
данъчните амортизируеми активи;

4. Счетоводните приходи и разходи, отчетени във връзка с разпределението на
ликвидационния дял под формата на активи, не се признават за данъчни цели, т.е.
счетоводният финансов резултат се увеличава с разходите и се намалява с приходите.
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ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА
ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА

I. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА

Съгласно разпоредбата на чл.201, ал.1 от ЗКПО лицата удържали и внесли данъка при
източника по чл.194 и 195 от закона и лицата начислили дохода по чл.12, ал.3 и 8, декларират
това обстоятелство пред териториалната дирекция на НАП, където е регистриран или
подлежи на регистрация платецът на дохода, чрез декларация по образец утвърден от
Министъра на финансите. Декларацията се подава за всяко тримесечие в срок до края на
месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът.
Когато платецът на данъка не подлежи на регистрация, данъчната декларация се
подава в териториална дирекция на Национална агенция за приходите – София.
Съгласно разпоредбата на чл.201, ал.3 от ЗКПО, в случаите, когато платецът на дохода
е лице, което не е задължено да удържа и внася данък, декларацията се подава от получателя
на дохода в срок до подаване на искането за издаване на удостоверение по чл.201, ал.4, но не
по-късно от срока по ал.1 ( до края на месеца, следващ тримесечието).
По искане на заинтересованото лице за внесения данък върху доходи на чуждестранни
юридически лица се издава удостоверение по образец. Удостоверението се издава от
териториалната дирекция на Национална агенция за приходите, където подлежи на внасяне
данъкът.
II. ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА

2.1 Внасяне на данъка при източника върху доходи от дивиденти и
ликвидационни дялове – чл.202, ал.1 от ЗКПО
Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл.194 са длъжни да внесат
дължимите данъци, както следва :
В тримесечен срок от началото на месеца,
следващ месеца, през който е взето
решението за разпределяне на дивиденти
или ликвидационни дялове – в случаите,
когато притежателят на дохода е местно
лице на държава, с която Република
България има влязла в сила спогодба за

В срок до края на месеца, следващ месеца, през
който е взето решението за разпределяне на
дивиденти или ликвидационни дялове – за всички
останали случаи.
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ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА
ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА

избягване на двойно данъчно облагане.
Дължимият данък се внася в съответната териториална дирекция на НАП по мястото на
регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода.

2.2 Внасяне на данъка при източника върху доходи на чуждестранни юридически
лица – чл.202, ал.2 от ЗКПО

1. Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл.195, са длъжни да внесат
дължимите данъци, както следва :
В тримесечен срок от началото на месеца, В срок до края на месеца, следващ месеца на
следващ месеца на начисляване на дохода – начиславане на дохода – за всички останали
в случаите, когато притежателят на дохода е случаи.
местно лице на държава, с която Република
България има влязла в сила спогодба за
избягване на двойно данъчно облагане.
Дължимият данък се внася в съответната териториална дирекция на НАП по мястото на
регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода.
2. Когато платецът на дохода не е данъчно задължено лице и за доходите по чл.12, ал.3 и 8,
данъкът се внася от получателя на дохода в срок да края на месеца, следващ месеца на
начисляване на дохода, като дохода се смята за начислен от датата на получаването му от
чуждестранното юридическо лице.
Дължимият данък се внася в съответната териториална дирекция на НАП по мястото на
регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода. Когато платецът на дохода
не подлежи на регистрация, данъкът се внася в териториална дирекция на Национална агенция
за приходите – София.

Съгласно чл.202, ал.5 от ЗКПО надвнесен данък при източника се възстановява от
териториалната дирекция на НАП, в която подлежи на внасяне данъкът.
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III. ОТГОВОРНОСТ

Съгласно чл. 203 от ЗКПО, когато данъкът по чл194 и 195 не е удържан и внесен по
съответния ред, той се дължи солидарно от данъчно задължените за тези доходи лица.
Следва да се отбележи, че предвидената в чл.203 солидарна отговорност за платеца и
получателя на облагаемите с данък при източника доходи, е неприложима по отношение на
доходите от :


използване на недвижимо имущество или от разпореждане с такова имущество.



сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и
общините

Посочената норма регламентира, че когато данъкът по чл. 194 и чл. 195 не е удържан
и внесен по съответния ред, той се дължи солидарно от данъчно задължените за тези доходи
лица.
За разлика от някои други видове облагаеми доходи като например доходите от лихви,
посочени в чл.12, ал.5, т.1, за които на основание чл.195, ал.1 и 2 и чл.202, ал.2 платецът на
дохода е задължен да удържи и внесе данъка при източника, но получателят на дохода е
лицето, понасящо данъчната тежест, за доходите по чл.12, ал. 3 и 8 задължението за удържане
и внасяне на данъка, както и самото данъчно бреме са вменени единствено на получателя на
този вид доходи. С оглед на това, че платецът на доходите по чл.12, ал. 3 и 8 от ЗКПО не е
задължен да удържа и внася данъка при източника, не е обосновано той да понася солидарно
с получателя отговорността за неудържане и невнасяне на данъка по съответния ред. В
подкрепа на този извод са и разпоредбите на чл.14, 15 и 18 от ДОПК.
В този смисъл вж. и общо становище на изпълнителния директор на НАП изх. № 26-И35/14.10.2008 г.
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ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА

I. СУБЕКТИ НА ПРАВОТО НА ИЗБОР ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ
ИЗТОЧНИКА И ВИДОВЕ ДОХОДИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ТОВА ПРАВО

Съгласно разпоредбата на чл.202а, ал.1 от ЗКПО това са чуждестранните юридически
лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на
друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
ІІ. ОБХВАТ НА ДОХОДИТЕ, ЗА КОИТО ДАНЪКЪТ ПРИ ИЗТОЧНИКА ПОДЛЕЖИ НА
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ

Възможността за преизчисляване на данъка при източника се отнася за доходите по
чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 от ЗКПО, както следва:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ДОХОДИ ОТ ФИНАНСОВИ АКТИВИ, ИЗДАДЕНИ ОТ МЕСТНИ ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА, ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ;
ДОХОДИ ОТ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ;
ЛИХВИ, В ТОВА ЧИСЛО ЛИХВИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ВЪВ ВНОСКИТЕ ПО
ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;
ДОХОДИ ОТ НАЕМ ИЛИ ДРУГО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДВИЖИМО
ИМУЩЕСТВО;
АВТОРСКИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ;
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ;
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ФРАНЧАЙЗ И ФАКТОРИНГ;
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ НА БЪЛГАРСКО
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ;
ДОХОДИ ОТ НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ИЛИ ОТ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМО
ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИДЕАЛНА ЧАСТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО
ПРАВО ВЪРХУ НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАМИРАЩО СЕ В СТРАНАТА.

Внимание! Ако е направен избор от чуждестранното лице за
преизчисляване, то се извършва за всички горепосочени доходи,
реализирани през годината.
ІІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕИЗЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪКА
ПРИ ИЗТОЧНИКА

Съгласно чл. 202а, ал. 2 от ЗКПО преизчисленият данък е равен на корпоративния
данък, който би бил дължим за тези доходи, ако тези доходи са реализирани от местно
юридическо лице.
Когато чуждестранното лице е извършило разходи, свързани с доходите, за които се
извършва преизчисляването, които разходи биха били облагаеми с данък върху разходите по
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ЗКПО, ако бяха извършени от местно юридическо лице, то с този данък се увеличава сумата
на преизчисления данък.
ІV. УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИКА, ПОДЛЕЖАЩА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

В случай, че внесеният данък при източника по реда на чл. 195, ал. 1 превишава
преизчисления данък, се възстановява сума, ограничена до размера на данъка при
източника по чл. 195, ал. 1, който чуждестранното лице не може да приспадне от
дължимия си данък в държавата, където то е местно лице.
V. РЕД И НАЧИН ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ИЗБОРА ЗА ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА (чл. 202а, ал. 3 от ЗКПО)

•

Чрез подаване на годишна данъчна декларация по образец.

•

Данъчната декларация се подава от чуждестранното лице в ТД на НАП – София в
срок до 31 декември на годината, следваща годината на начисляване на доходите.

VІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Подлежащата на възстановяване сума се третира по общия ред на ДОПК, като
фактическите действия по възстановяването са възложени по чл. 202а, ал. 5 от ЗКПО на ТД на
НАП – София.
VІІ.

НЕПРИЛОЖИМОСТ

НА

ВЪЗМОЖНОСТТА

ЗА

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ

НА

ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА

Съгласно чл. 202а, ал. 6 от ЗКПО тази възможност не се прилага, когато
чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство, която не е държава - членка на Европейския
съюз, с която Република България:
1. няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, или
2. има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е
предвидено:
а) обмен на информация, или
б) сътрудничество при събирането на данъци
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Конкретните изключения по т. 1 поради липса на влязла в сила СИДДО се отнасят до
две държави – Исландия и Лихтенщайн, а по т. 2 – Норвегия, с която имаме влязла в сила
СИДДО, където е предвиден обмен на информация, но не и сътрудничество при събирането
на данъци.
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ - ОБЩИ
ПОЛОЖЕНИЯ

Данъчно задължените лица, посочени в глава тридесет и втора на ЗКПО вместо с
корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени в тази глава.
За всички останали дейности данъчно задължените лица по раздел V от глава тридесет
и втора се облагат с корпоративен данък.
Данъчно задължените лица по раздели І - ІV от глава тридесет и втора се облагат с
алтернативен данък за приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона
за хазарта.
На основание чл. 219, ал.1 от ЗКПО Данъчно задължените лица по глава тридесет и
втора са длъжни да водят ежедневен и ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за
участие в хазартните игри по образци, утвърдени от министъра на финансите.
Изискването на ал.1 не се прилага:
1. за хазартната дейност, посочена в раздел V;
2. за хазартните игри, при които стойността на залога за участие се изразява в
увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка;
3. когато за провеждането на хазартните игри е осигурена компютърна система за
проследяване провеждането на тиражите и постъпленията, както и за контрол върху
формирането и разпределението на печалбите, осигуряваща предаването на необходимите
данни на Националната агенция за приходите.
Съгласно чл. 219, ал. 4 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора
подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата година в
Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно
задълженото лице. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по
чл. 20 от Закона за статистиката.
Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните, съдържащи се в годишните
отчети за дейността се определят във формуляри по образци, утвърдени със съвместна
заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник”.
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ТОТО И ЛОТО,
ЗАЛАГАНЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
И СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ

Данъчното облагане на хазартната дейност от тото и лото, залагане върху резултати от
спортни състезания и случайни събития е регламентирано с разпоредбите на раздел ІІ от
глава тридесет и втора на ЗКПО, както следва:

1. Обекти на
облагане
2. Данъчно
задължени лица
3. Данъчна
основа
4. Данъчна
ставка
5. Деклариране
на данъка

6. Внасяне на
данъка

Хазартната дейност от тото и лото, залагане върху резултати от
спортни състезания и случайни събития се облага с данък върху
хазартната дейност, който е окончателен.
Организаторите на хазартните игри тото и лото, залагане върху
резултати от спортни състезания и случайни събития.
Стойността на направените залози за всяка игра
15 на сто
Данъкът се декларира преди определяне на резултатите от всяка
игра с декларация по образец
 при ежедневно провеждане на игрите - в срок 3 работни дни
след определяне на резултатите за предходните седем
календарни дни;
 при провеждане на игрите с цикъл на продължителност до 7 дни
- в срок три работни дни след определяне на резултатите, но
преди определяне на резултатите от следващата игра
 за игри с по-голям цикъл - в 7-дневен срок след определяне на
резултатите.

На основание чл.226 във връзка с чл.219, ал.3 от ЗКПО приходите от помощни и
спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ):
1. облагат се с алтернативен данък върху стойността им в размер 12 на сто;
2. данъкът се внася в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляване на
приходите;
3. данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в
срок до 31 март на следващата година в ТД на НАП по регистрация на ДЗЛ.
По смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗХ "помощни и спомагателни дейности" са
дейностите, пряко свързани и обслужващи дейността на организаторите на хазартни игри,
като поддръжка и ремонт на собствени игрални съоръжения, разрешена от този закон
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ТОТО И ЛОТО,
ЗАЛАГАНЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
И СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ

рекламна дейност и издаване на бюлетини и други печатни издания, които не са пряко
рекламиране на дейността, издаване и пласиране на билети и други удостоверителни знаци за
хазартни игри и други подобни.
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ЛОТАРИИ,
ТОМБОЛИ И ЧИСЛОВИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ БИНГО И КЕНО

Данъчното облагане на хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни
игри Бинго и Кено е регламентирано с разпоредбите на раздел ІІІ от глава тридесет и втора на
ЗКПО, както следва:

1. Обекти на
облагане
2. Данъчно
задължени лица
3. Данъчна
основа
4. Данъчна
ставка
5. Деклариране
на данъка

6. Внасяне на
данъка

7.Възстановяване
на данък

Хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри
Бинго и Кено се облага с данък върху хазартната дейност, който е
окончателен.
Организаторите на хазартни игри - лотарии, томболи и числови
лотарийни игри Бинго и Кено.
Номиналът на залога, посочен във фишове, талони, билети или
други документи за участие.
15 на сто
Данъкът се декларира ежемесечно до 10-о число на следващия месец
с декларация по образец
 Данъкът се внася преди получаване на документите за участие
или осъществяване на вноса им.
 Предприятията, определени от министъра на финансите или от
друг орган, посочен със закон, отпечатващи документи за
участие или осъществяващи вноса им, предоставят документите
за участие само след представяне на документите за платения
данък.
Платеният данък върху неизползваните документи се възстановява
от ТД на НАП по мястото на регистрация на лицето:
1. след приключване на всеки дял (тираж) на периодичните
лотарийни игри, или
2. когато дейността на организатора е прекратена на
основание чл. 81, ал. 2 от Закона за хазарта.
Към искането за възстановяване по ДОПК се прилагат
неизползваните документи за участие, както и решението за
прекратяване на дейността в случаите по т. 2.

На основание чл.234 във връзка с чл.219, ал.3 от ЗКПО приходите от помощни и
спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ):
1. облагат се с алтернативен данък върху стойността им в размер 12 на сто;
2. данъкът се внася в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляване на
приходите;
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ЛОТАРИИ,
ТОМБОЛИ И ЧИСЛОВИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ БИНГО И КЕНО

3. данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в
срок до 31 март на следващата година в ТД на НАП по регистрация на ДЗЛ.
По смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗХ "помощни и спомагателни дейности" са
дейностите, пряко свързани и обслужващи дейността на организаторите на хазартни игри,
като поддръжка и ремонт на собствени игрални съоръжения, разрешена от този закон
рекламна дейност и издаване на бюлетини и други печатни издания, които не са пряко
рекламиране на дейността, издаване и пласиране на билети и други удостоверителни знаци за
хазартни игри и други подобни.
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ИГРИ, ПРИ
КОИТО СТОЙНОСТТА НА ЗАЛОГА ЗА УЧАСТИЕ СЕ
ИЗРАЗЯВА В УВЕЛИЧЕНАТА ЦЕНА НА ТЕЛЕФОННА ИЛИ
ДРУГА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ВРЪЗКА

Данъчното облагане на хазартната дейност от игри, при които стойността на залога за
участие се изразява в увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка е
регламентирано с разпоредбите на раздел ІV от глава тридесет и втора на ЗКПО, както
следва:

1. Обекти на
облагане
2. Данъчно
задължени лица
3. Данъчна
основа
4. Данъчна
ставка

5. Деклариране
на данъка

6. Внасяне на
данъка

Хазартната дейност от игри, при които стойността на залога за
участие се изразява в увеличената цена на телефонна или друга
телекомуникационна връзка се облага с данък върху хазартната
дейност, който е окончателен.
Организаторите на хазартните игри, при които стойността на залога
за участие се изразява в увеличената цена на телефонна или друга
телекомуникационна връзка.
Увеличението на цената на телефонната или телекомуникационната
връзка.
15 на сто
 Организаторът на хазартната игра декларира направените залози и
данъка по този раздел в ТД на НАП по мястото на регистрацията си
в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на
игрите, с декларация по образец.
 Телефонният или телекомуникационният оператор декларира
направените залози и данъка по този раздел в ТД на НАП по
мястото на регистрацията си в срок до 20-о число на месеца,
следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по
образец.
 Данъкът върху хазартната дейност по този раздел се удържа и
внася от лицензирания телефонен или телекомуникационен
оператор в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца на
провеждането на игрите.
 Телефонният или телекомуникационният оператор е длъжен да се
увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение
от Държавната комисия по хазарта и да представи пред ТД на
НАП договора, въз основа на който приема залозите, с вписана
клауза за увеличението на цената на телефонната или
телекомуникационната връзка.

На основание чл.241 във връзка с чл.219, ал.3 от ЗКПО приходите от помощни и
спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ):
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ИГРИ, ПРИ
КОИТО СТОЙНОСТТА НА ЗАЛОГА ЗА УЧАСТИЕ СЕ
ИЗРАЗЯВА В УВЕЛИЧЕНАТА ЦЕНА НА ТЕЛЕФОННА ИЛИ
ДРУГА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ВРЪЗКА

1. облагат се с алтернативен данък върху стойността им в размер 12 на сто;
2. данъкът се внася в срок до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляване на
приходите;
3. данъкът се декларира с годишна данъчна декларация по образец, която се подава в
срок до 31 март на следващата година в ТД на НАП по регистрация на ДЗЛ.
По смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗХ "помощни и спомагателни дейности" са
дейностите, пряко свързани и обслужващи дейността на организаторите на хазартни игри,
като поддръжка и ремонт на собствени игрални съоръжения, разрешена от този закон
рекламна дейност и издаване на бюлетини и други печатни издания, които не са пряко
рекламиране на дейността, издаване и пласиране на билети и други удостоверителни знаци за
хазартни игри и други подобни.
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ С ХАЗАРТНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

Данъчното облагане на хазартната дейност с хазартни съоръжения е регламентирано с
разпоредбите на раздел V от глава тридесет и втора на ЗКПО, както следва:
1. Обекти на
облагане
2. Данъчно
задължени лица

3. Определяне
на данъка

4. Размери на
данъка

5. Деклариране
на данъка
6. Внасяне на
данъка

Хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за
осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне
или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино
се облага с данък върху хазартната дейност, който е окончателен.
Организаторите на хазартни игри с хазартни игрални автомати,
съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от
надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения
в игрално казино.
Данъкът се определя за вписаните в разрешението и експлоатирани:
1.хазартни игрални автомати, съответно всяко игрално място от
тях;
2.съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от
надбягвания с коне или кучета;
3.рулетки в казино, игрални маси или за други игрални съоръжения
в казино.
1.за хазартен игрален автомат, съответно всяко игрално място от
него - 500 лв. на тримесечие;
2.за съоръжение за осъществяване на залагания върху резултати от
надбягвания с коне или кучета - 500 лв. на тримесечие за всяко
съоръжение;
3.за рулетка в казино за игрална маса - 22 000 лв. на тримесечие за
всяко съоръжение;
4.за друго игрално съоръжение в казино - 5 000 лв. на тримесечие за
всяко съоръжение.
За тримесечията преди издаване и след отнемане на разрешението за
организиране на хазартни игри със съответното съоръжение данък не
се дължи.
Данъкът се дължи в пълен размер за тримесечието, в което е
издадено или е отнето разрешението за организиране на хазартни
игри със съответното съоръжение.
Организаторът на хазартна игра декларира данъка по този раздел в
ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 15-о число на
месеца, следващ тримесечието.
Данъкът се внася в сроковете за декларирането му - до 15-о число на
месеца, следващ тримесечието.
Данъкът се внася за всеки обект за хазартна дейност с отделно
платежно нареждане, в което се посочват местонахождението и
адресът на обекта.
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ФИШ VІІІ.5

АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ С ХАЗАРТНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

Лицата изпращат копие от платежното нареждане до ТД на НАП по
местонахождението на игралната зала, обекта за осъществяване на
залаганията или казиното.
На основание чл.218, ал.2 от ЗКПО данъчно задължените лица по раздел V от глава
тридесет и втора се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности, извън
подлежащите на облагане с данък върху хазартната дейност с хазартни съоръжения.
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ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА
ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА

ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ
ИЗТОЧНИКА

ЗА ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ И
ЛИКВИДАЦИОННИ ДЯЛОВЕ

ЗА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

I. ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА ЗА ДОХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ И
ЛИКВИДАЦИОННИ ДЯЛОВЕ

Съгласно чл.194, ал.1 от ЗКПО с данък при източника се облагат дивидентите и
ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в
полза на :
1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се
реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА :



Не се удържа данък при източника от дивиденти и ликвидационни дялове,
разпределени в полза на местни юридически лица, които са търговци, каквито
са търговските дружества и кооперациите.



Не се облагат с данък при източника съгласно разпоредбата на чл.194, ал.3, т. 1
и 2 от ЗКПО дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени в полза на
местно юридическо лице, което участва в капитала на дружеството като
представител на държавата и в полза на договорен фонд;



Не се облагат с данък при източника дивидентите, разпределени в полза на
чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
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ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА
ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА

Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на
случаите на скрито разпределение на печалбата. (чл. 194, ал. 3, т. 3 от ЗКПО);.


Не се облагат с данък при източника начислените дивиденти от акционерните
дружества в полза на универсалните и професионални пенсионни фондове и
фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (Виж Указание
№ 1/01.02.2005 г. на министъра на финансите).

1.1 ПРИЛОЖИМИ ДЕФИНИЦИИ
ДИВИДЕНТ - § 1, Т. 4 ОТ ДР НА ЗКПО

„Дивидент” е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в
капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на
последното, включително :
а) доходи от акции;
б) доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от
други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалба.
Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е
отчетено при разпределящото се лице като разход, с изключение на случаите на
скрито разпределение на печалбата.

ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ - § 1, Т. 6 ОТ ДР НА ЗКПО

„Ликвидационен дял” е разпределението на дял от имуществото от едно лице
при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството
на това друго лице.

II. ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА ЗА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Съгласно чл.195, ал.1 от ЗКПО, доходите от източник в страната, посочени в чл.12,
ал.2, 3, 5 и 8 от ЗКПО на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез
място на стопанска дейност в страната, се облагат с данък при източника. Подлежащи на
облагане с данък при източника са следните доходи :
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ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА
ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА

2.1 Доходите от финансови активи, издадени от местни юридически лица,
държавата и общините и сделки с тези финансови активи;
ФИНАНСОВ АКТИВ - § 1, Т. 3 ОТ ДР НА ЗКПО

„Финансов актив” е активът, определен в приложимите счетоводни стандарти, в
това число компенсаторните инструменти по смисъла на чл.2 от Закона за
сделките с компенсаторни инструменти. Когато лицето не е предприятие по
смисъла на Закона за счетоводството, за целите на изречение първо приложимите
счетоводни стандарти са международните счетоводни стандарти, приложими в
страната за съответната година.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА :

Съгласно разпоредбата на чл.196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника
доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от
допълнителните разпоредби (виж Фиш ІІ.ІV.1)..
2.2 Доходите от лихви, в т.ч лихви съдържащи се във вноските по финансов
лизинг;
ЛИХВА - § 1, Т. 7 ОТ ДР НА ЗКПО

„Лихва” е доходът от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от това дали е
гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника,
включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и
облигации. За целите на част трета не се смятат за лихви доходите, които
представляват дивидент, наказателните лихви за закъснели плащания и
неустойките.

2.3. Доходите от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;
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ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА
ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА

2.4 Доходите от авторски и лицензионни възнаграждения;
АВТОРСКИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ - § 1, Т. 8 ОТ ДР НА ЗКПО

„Авторски и лицензионни възнаграждения” са плащанията от всякакъв вид,
получени за : използването или за правото на използване на всяко авторско право
за литературно, художествено или научно произведение, включително
кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софуеър; на всеки
патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен
модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на
използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за
информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат
за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право
на ползване на софуеър, в който е инкорпорирано само копие от съответната
програма, в случай че не се предоставят правата по копиране, размножаване,
разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на
търговско използване. "Промишлено, търговско или научно оборудване" са
всички движими вещи, включително транспортни средства, съоръжения, средства
за производство, средства за оказване на услуги и други, които предприятието
използва в стопанската си дейност.
2.5. Възнагражденията за технически услуги;
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ - § 1, Т. 9 ОТ ДР НА ЗКПО

„Възнаграждения за технически услуги” са плащанията с източник Република
България за монтаж или инсталиране на материални активи, както и всякакви
услуги от консултантско естество и маркетингови проучвания, извършени от
чуждестранно лице.

2.6. Възнагражденията по договори за франчайз и факторинг;

ФРАНЧАЙЗ - § 1, Т. 10 ОТ ДР НА ЗКПО

„Франчайз” е съвкупност от права на индустриална или интелектуална
собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци,
изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени
срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за
предоставяне на услуги.
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ФАКТОРИНГ - § 1, Т. 11 ОТ ДР НА ЗКПО

„Факторинг” е сделка по прехвърляне на еднократни или периодични парични
вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги,
независимо дали лицето, придобило вземанията (фактор), поема риска от
събирането на тези вземания срещу възнаграждение.

2.7 Възнагражденията за управление или контрол на българско юридическо лице;
2.8 Доходите от недвижимо имущество или от сделки с недвижимо имущество,
включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество,
намиращо се в страната.
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I. ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА

1.1
ДАНЪЧНА
ОСНОВА
ЗА
ДАНЪКА,
УДЪРЖАН
ПРИ
ИЗТОЧНИКА ЗА ДОХОДИ ОТ
ДИВИДЕНТИ – ЧЛ.197 ОТ ЗКПО

БРУТНИЯТ РАЗМЕР НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ
ДИВИДЕНТИ.

1.2
ДАНЪЧНА
ОСНОВА
ЗА
ДАНЪКА,
УДЪРЖАН
ПРИ
ИЗТОЧНИКА ЗА ДОХОДИ ОТ
ЛИКВИДАЦИОННИ ДЯЛОВЕ –
ЧЛ.198 ОТ ЗКПО

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПАЗАРНАТА ЦЕНА
НА ПОДЛЕЖАЩОТО НА ПОЛУЧАВАНЕ ОТ
СЪОТВЕТНИЯ
АКЦИОНЕР
ИЛИ
СЪДРУЖНИК
И
ДОКУМЕНТАЛНО
ДОКАЗАНАТА ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ
НА АКЦИИТЕ ИЛИ ДЯЛОВЕТЕ МУ.

ДОКУМЕНТАЛНО ДОКАЗАНА ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ
ДЯЛОВЕ - § 1, Т.22 ОТ ДР НА ЗКПО

„ Документално доказана цена на придобиване на ценни книжа или дялове” е цената
на придобиване на съответните ценни книжа или дялове, която лицето е доказало
документално по реда, определен в съответните нормативни актове.Когато ценни
книжа или дялове от един вид, издадени от едно лице, са придобити на различни цени
и в впоследствие се продава част от ценните книжа или дяловете, като не може да
бъде доказано кои от тях се продават, цената на придобиване на продадените ценни
книжа или дялове е средно претеглената цена , определена въз основа на цената на
придобиване на държаните ценни книжа или дялове към момента на продажбата.
Изречение второ се прилага във всички случаи на разпоредителни действия с ценни
книжа или дялове. Когато са придобити нови акции или дялове в резултат на
разпределение, което не е довело до намаляване на собствения капитал на лицето,
което разпределя акциите или дяловете, се преизчислява документално доказаната
цена на придобиване на притежаваните акции или дялове. След придобиването на
новите акции или дялове по предходното изречение документално доказаната цена на
придобиване на всяка една акция или дял, включително новопридобитите, е равна на
сумата от документално доказаните цени на придобиване на акциите или дяловете
преди придобиването на новите акции или дялове, разделена на общия брой на
притежаваните
акции
или
дялове
след
придобиването,
включително
новопридобитите. (виж примера във Фиш ІІ.ІV.1)
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1.3
ДАНЪЧНА
ОСНОВА
ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА
ДАНЪКА,
УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА ЗА
ДОХОДИ
ОТ
ЛИХВИ
НА
ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА
ПО
ДОГОВОРИ
ЗА
ФИНАНСОВ
ЛИЗИНГ
В
СЛУЧАИТЕ,
КОГАТО
В
ДОГОВОРА НЕ Е ОПРЕДЕЛЕН
РАЗМЕРЪТ И

1.4
ДАНЪЧНА
ОСНОВА
ЗА
ДАНЪКА
УДЪРЖАН
ПРИ
ИЗТОЧНИКА ЗА ДОХОДИ НА
ЧУЖДЕСТРАННИ
ЛИЦА
ОТ
РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ С
ФИНАНСОВИ АКТИВИ – ЧЛ.199,
АЛ.3 ОТ ЗКПО

1.5
ДАНЪЧНА
ОСНОВА
ЗА
ДАНЪКА
УДЪРЖАН
ПРИ
ИЗТОЧНИКА ЗА ДОХОДИ НА
ЧУЖДЕСТРАННИ
ЛИЦА
ОТ
РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМО
ИМУЩЕСТВО – ЧЛ.199, АЛ.4 ОТ
ЗКПО

ПАЗАРНАТА ЛИХВА – ВИЖ ФИШ XІ.1

ПОЛОЖИТЕЛНАТА
РАЗЛИКА
МЕЖДУ
ПРОДАЖНАТА ИМ ЦЕНА И ТЯХНАТА
ДОКУМЕНТАЛНО ДОКАЗАНА ЦЕНА НА
ПРИДОБИВАНЕ

ПОЛОЖИТЕЛНАТА
РАЗЛИКА
МЕЖДУ
ПРОДАЖНАТА ЦЕНА И ДОКУМЕНТАЛНО
ДОКАЗАНАТА ЦЕНА НА ПРИДОБИВАНЕ
НА НЕДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО

Продажната цена за целите на ал.3 и 4 на чл.199 от ЗКПО представлява насрещната
престация по сделката, включително възнаграждението, различно от пари, което се оценява
по пазарни цени към датата на начисляване на дохода.
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1.6
ДАНЪЧНА
ОСНОВА
ЗА
ДАНЪКА
УДЪРЖАН
ПРИ
ИЗТОЧНИКА ЗА ДОХОДИ НА
ЧУЖДЕСТРАННИЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА – ЧЛ.199, АЛ.1 ОТ ЗКПО

БРУТНИЯТ РАЗМЕР НА ДОХОДА,
СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ДОХОДИ :

ЗА

1. Доходи от финансови активи (чл.12,ал.2
ЗКПО)
2. Доходи от лихви, в т.ч лихви съдържащи
се във вноски по финансов лизинг
(чл.12,ал.5,т.1 ЗКПО)
3. Доходи от наем или друго предоставяне
за ползване на движимо имущество
(чл.12,ал.5,т.2 ЗКПО)
4. Доходи от авторски и лицензионни
възнаграждения (чл.12,ал.5,т.3 ЗКПО)
5. Доходи от възнаграждения за технически
услуги (чл.12,ал.5,т.4 ЗКПО)
6. Доходи от възнаграждения по договори
за франчайз и факторинг (чл.12,ал.5,т.5
ЗКПО)
7. Доходи от възнаграждения за управление
или контрол на българско юридическо лице
(чл.12,ал.5,т.6 ЗКПО)
8. Доходи от използване на недвижимо
имущество

II. ДАНЪЧНИ СТАВКИ ЗА ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА

5%

ДАНЪЧНИ СТАВКИ НА ДАНЪК
ПРИ ИЗТОЧНИКА

ЗА ДОХОДИТЕ ПО ЧЛ.194 ОТ ЗКПО
(ДИВИДЕНТИ И ЛИКВИДАЦИОННИ
ДЯЛОВЕ)

10 %

ЗА ДОХОДИТЕ ПО ЧЛ.195 ОТ ЗКПО
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І. ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ

1. Представителните разходи се облагат с данък върху разходите.За да се обложат с
този данък представителните разходи трябва да отговарят на следните условия :


Да са документално обосновани.
Документалната обоснованост на разходите с цел признаването им за данъчни цели е

регламентирана с чл.10 от ЗКПО (виж Фиш I.5).
В случаите, когато представителните разходи не са документално обосновани съгласно
изискванията на чл.10 от закона същите не се облагат с данък върху разходите. Тези разходи
се квалифицират като данъчна постоянна разлика по смисъла на чл.23, ал.1 от ЗКПО, не
се признават за данъчни цели в годината на тяхното счетоводно отчитане и с тях се
увеличава счетоводният финансов резултат на основание чл.26, т.2 от ЗКПО във връзка
с чл.23, ал.2, т.1 от закона.


Да са свързани с дейността;
Когато дружеството е отчело през годината представителни разходи, които не са

свързани с дейността, същите не се облагат с данък върху разходите.
Тези разходи се квалифицират като данъчна постоянна разлика по смисъла на
чл.23, ал.1 от ЗКПО, не се признават за данъчни цели в годината на тяхното счетоводно
отчитане и с тях се увеличава счетоводният финансов резултат на основание чл.26, т.1
от ЗКПО във връзка с чл.23, ал.2, т.1 от закона.
ІІ. РАЗХОДИ ЗА РЕКЛАМА

Необходимо е да се прави разграничение между разходите за реклама и
представителните разходи.
Терминът „Разходи за реклама” е дефиниран с §1, т.33 от ДР на ЗКПО.
„Разходи за реклама” са разходите за популяризиране на стоки и услуги,
включително подаръци, които носят търговското наименование или търговската марка
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на данъчно задълженото лице, в рамките на обичайното за извършваната от лицето
дейност.”
От цитираното определение следва да се има пред вид, че подаръците, които се правят
от предприятията с цел рекламиране на тяхната дейност, стоки и услуги, за да се
квалифицират като разходи за реклама трябва задължително да отговарят на следните
условия :


Да носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото
лице;



Размерът на направените разходи да бъде в рамките на обичайното за извършваната от
лицето дейност.
Когато отчетените от предприятията разходи за реклама отговарят на изискванията,

съдържащи се в цитираното определение, същите следва да се квалифицират като признати
за данъчни цели разходи в годината на тяхното счетоводно отчитане. Тези разходи не се
облагат с данък върху разходите.
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І. ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Данъчно задължени лица за данък върху представителните разходи са всички лица,
отчели такива разходи и подлежащи на облагане с корпоративен данък (чл.207, ал.1 от
ЗКПО).
ІІ. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Не са данъчно задължени за данък върху представителните разходи следните лица:
2.1 Лицата , които се облагат с данъци, алтернативни на корпоративния данък :


Лицата, които извършват хазартна дейност (облагат се с алтернативен данък върху
съответната хазартна дейност);



Бюджетните предприятия (облагат се с алтернативен данък върху приходите от
стопанска дейност);



Лицата, които извършват дейността опериране на кораби и за тази дейност са избрали
да се облагат с алтернативен данък.
2.2 Лицата, които не са създадени с цел извършване на стопанска/търговска

дейност, съответно не извършват такава и не подлежат на облагане с корпоративен
данък, като:


Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);



Юридическите лица, които не са търговци и са регистрирани по специални закони,
като Закона за политическите партии и др.



Търговските

представителства,

регистрирани

по

Закона

за

насърчаване

на

инвестициите. Съгласно чл.24, ал.2 от този закон търговските представителства не
могат да извършват стопанска дейност.
1. Когато цитираните в т.2.2. лица извършват стопанска/търговска

дейност,

респективно печалбата от стопанската /търговската дейност се облага с корпоративен данък,
отчетените от лицата представителни разходи, свързани със стопанската/търговската дейност
се облагат с данък върху разходите;
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2. Когато цитираните в т.2.2. лица извършват стопанска/търговска

дейност,

респективно печалбата от стопанската /търговската дейност се облага с корпоративен данък
и

лицата

не

могат

да

разграничат

представителните

разходи

свързани

със

стопанската/търговската дейност от представителните разходи, свързани с нестопанската
дейност следва да се приложи чл.30 от ЗКПО (виж Фиш II.II.5).
По този начин следва да се изчисли размера на неразпределяемите представителни
разходи,

свързани

със

стопанската

дейност

и

съотносими

към

нея.

Частта

от

неразпределяемите представителни разходи определена по реда на чл.30, ал.2 от ЗКПО се
признава за данъчни цели в годината на отчитане на разходите. Тази част от
представителните разходи следва да се обложи с данък върху разходите.
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І. ДАНЪЧНА ОСНОВА

Данъчната основа за определяне на данъка върху представителните разходи са
начислените разходи за съответния месец и е регламентирана с чл.211 от ЗКПО.
ІІ. ДАНЪЧНА СТАВКА

Данъчната ставка на данъка върху представителните разходи е 10 на сто и е
определена с чл.216 от ЗКПО.
ІІІ. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ

Данъкът върху представителните разходи се декларира от данъчно задълженото лице с
годишната данъчна декларация, подавана от него (чл.217, ал.1 от ЗКПО), както следва:


Годишна данъчна декларация по чл.92;



Годишна данъчна декларация по чл.219, ал.3;



Годишна данъчна декларация по чл. 252;



Годишна данъчна декларация по чл.259, ал.2 от ЗКПО.

В случаите по чл.218, ал.2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да
подава както годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, така и друга от гореизброените
годишни декларации, то следва да декларира данъка върху разходите само в декларацията по
чл.92.
ІV. ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ

Данъкът върху представителните разходи се внася до 15-то число на месеца, следващ
месеца, в който е начислен разходът. Когато данъчно задълженото лице има надвнесен данък
върху разходите, в т.ч. данък върху представителните разходи или корпоративен данък,
същият може да се приспадне от дължим данък върху разходите, вкл. от данък върху
представителните разходи (чл.217, ал.2 от ЗКПО).
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ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪЧНА СТАВКА. ДЕКЛАРИРАНЕ И
ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

V. ПРИЗНАВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ

Представителните разходи и данъкът върху тях се признават за разходи за данъчни
цели съгласно чл.206, ал.1 от ЗКПО. Данъкът върху разходите е окончателен.
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ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ
РАЗХОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА

І. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА”

Терминът „Социални разходи, предоставени в натура”е дефиниран с § 1, т.34 от ДР
на ЗКПО.
„Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи

социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда
и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на
предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички
работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и
контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато
между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице
парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на
получените социални придобивки.

ІІ.

ОБЕКТИ

НА

ОБЛАГАНЕ

С

ДАНЪК

ВЪРХУ

СОЦИАЛНИТЕ

РАЗХОДИ,

ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА

С данък върху разходите са облагат документално обоснованите социални разходи,
предоставени в натура на работници и служители и лица наети по договор за управление и
контрол /наети лица/. Към тях се включват и разходите за :
9 Вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно
осигуряване и за застраховки "Живот";
9 Ваучери за храна;
ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА КВАЛИФИЦИРАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ КАТО СОЦИАЛНИ И
ТЯХНОТО ПРИЗНАВАНЕ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ

На основание чл.204 във връзка с § 1, т.34 от ДР на ЗКПО се извеждат следните
критерии, които трябва да бъдат изпълнени кумулативно, за да може определени разходи да
се квалифицират като социални и да се обложат с данък върху разходите, а именно :
9 Предоставени са в натура;
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9 Документално са обосновани;
9 Предоставени са на работници и служители и на лица, наети по договори за
управление и контрол;
9 Социални придобивки по чл.294 от КТ;
9 Предоставени са по ред и начин, определени с чл.293 от КТ (предоставени са с
решение на общото събрание на работниците и служителите) или от ръководството на
предприятието;
9 Достъпни са за всички работници и служители и за лицата наети по договор за
управление и контрол. Това означава, че всички работници и служители могат да се
възползват от социалните придобивки, предоставени от работодателя;
9 Отчетени са като разходи.
ІV. СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА

Социалните разходи, които не са предоставени в натура, а под формата на пари на
работниците и служителите или на лицата наети по договори за управление не са обект на
облагане по реда на ЗКПО. Тези суми се квалифицират като доход на физическите лица и
се облагат при условията и по реда на ЗДДФЛ.
V. ОСВОБОДЕНИ ОТ ОБЛАГАНЕ СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ

1. Социални разходи за вноски (премии) за допълнителното доброволно
осигуряване и застраховки „Живот”
Не се облагат с данък разходите в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице за
вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно
осигуряване и за застраховки "Живот".
За да могат данъчно задължените лица да се възползват от това данъчно облекчение, е
необходимо да бъде изпълнено следното условие - да нямат подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.
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По смисъла на § 1, т. 53 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 1 "допълнително
доброволно осигуряване" е осигуряването по част втора, дялове трети и четвърти от
Кодекса за социално осигуряване, както и доброволното осигуряване, осъществявано
съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава
- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция,
която извършва дейности, пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за
професионална квалификация и безработица.
Съгласно § 1, т. 54 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 13 от ДР на ЗДДФЛ
"доброволно здравно осигуряване" е осигуряването по глава трета от Закона за здравното
осигуряване, както и дейността по доброволно здравно застраховане, осъществявана съгласно
законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която
извършва дейност по доброволно (допълнително) здравно застраховане.
Според § 1, т. 55 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т 14 от ДР на ЗДДФЛ "Застраховки
"Живот" са видовете застраховки по раздел I, т. 1 и 3 от приложение № 1 към Кодекса за
застраховането,

сключвани

от

застрахователи,

лицензирани

съгласно

Кодекса

за

застраховането, или от застрахователи със седалище в държава - членка на Европейския съюз,
или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, извършващи дейност при условията на правото на установяване или на
свободата на предоставяне на услуги.
2. Разходите за ваучери за храна
Терминът „ Ваучери за храна” е дефиниран в §1, т.36 от ДР на ЗКПО.
"Ваучери за храна" са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на
работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се
използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и
обекти за търговия с храни съгласно сключен договор за обслужване с оператор.
Не се облагат с данък социалните разходи предоставени под формата за ваучери за
храна в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице.
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Данъчното облекчение може да се ползва от данъчно задължените лица, когато са
изпълнени едновременно следните условия, посочени в чл.209, ал.1, т.1-5 от ЗКПО:
1. договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне
на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на
лицето за предходните три месеца;
2. данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични
задължения към момента на предоставяне на ваучерите;
3. ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило
разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз
основа на конкурс;
4. сумите по предоставените ваучери, изплатени от данъчно задълженото лице на
оператора, могат да се използват само за разплащане по банков път с лицата, сключили
договор за обслужване с оператора, или за възстановяване на данъчно задълженото лице до
размера на номиналната стойност на ваучерите, в случаите, когато същите не са използвани;
5. лицата, с които операторът е сключил договор за обслужване на наетите лица, са
регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.
По отношение на първото условие (чл.209, ал.1, т.1), което се отнася до договореното
основно месечно възнаграждение и изисква в месеца на предоставяне на ваучерите същото да
не е по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за
предходните три месеца, е необходимо да се има предвид следното:
С разпоредбата на чл.66 от Кодекса на труда е регламентирано съдържанието на
трудовия договор. Един от тези елементи, визиран в ал.1, т.7, е основното и допълнителните
трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното
изплащане. В този смисъл основното трудово възнаграждение може да бъде променено
единствено с промяна на индивидуалния трудов договор. Следователно ползването на отпуск
по болест, платен отпуск, неплатен отпуск, отпуск за бременност и раждане или на отпуск за
отглеждане на дете, не променя договореното с индивидуалния трудов договор основно
трудово възнаграждение. Поради това ваучерите за храна до 60 лв., предоставяни на лицата,
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ползващи въпросните отпуски, не се облагат с данък върху социалните разходи, при спазване
и на останалите изисквания на ЗКПО.
Съгласно §1, т.35 от ДР на ЗКПО „Оператор" по смисъла на чл. 209 е лице, получило
разрешение от министъра на финансите, което се занимава с дейностите по отпечатването,
организирането, контрола и разплащането във връзка с ваучерите за храна по ред, определен с
наредба на министъра на финансите.
Съгласно чл.209, ал.2 от ЗКПО право да осъществява дейност като оператор има лице,
получило разрешение от министъра на финансите, което отговаря на следните условия :
1. има внесен основен (регистриран) капитал не по-малко от 2 млн. лв. към момента на
подаване на документите за издаване на разрешение;
2. е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност;
3. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
4. няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента
на подаване на документите за разрешение;
5. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са
реабилитирани;
б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено с
обявяване в несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението
за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори.
На основание чл.209, ал.3 от ЗКПО разрешението се издава от министъра на финансите
въз основа на конкурс и се отнема, когато операторът:
1. престане да отговаря на някои от изискванията по ал.2;
2. престане да осъществява дейност.
Издаването, отказът за издаване на разрешение или отнемането на издаденото
разрешение се извършва с писмена заповед на министъра на финансите (чл.209, ал.4 от
ЗКПО).
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Отказът за издаване на разрешение и отнемането му може да се оспорва по реда на
АПК (чл.209, ал.5 от ЗКПО). Редът за провеждане на конкурса, издаване и отнемане на
разрешението, условията и редът за отпечатване на ваучери, броят на издаваните ваучери,
условията за организирането и контролът върху осъществяваната дейност като оператор се
определят с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите
(чл.209, ал.6 от ЗКПО).
За нарушение на посочените изисквания към операторите са предвидени следните
санкции:
Съгласно чл. 277а от ЗКПО оператор на ваучери за храна, който издаде ваучери за
храна над разпределената му за съответната година номинална стойност, се наказва с
имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв.
Оператор на ваучери за храна, който не представи справка за предоставените и
изплатени (осребрени) ваучери, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 1500
лв., а при повторно нарушение - в размер от 2000 до 2500 лв. (чл. 277б от ЗКПО).
3. Социални разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по
договор за управление и контрол
3.1. Не се облагат с данък социалните разходи, предоставени в натура за транспорт на
работници и служители и на лица наети по договори за управление и контрол от
местоживеенето до местоработата и обратно (чл.210, ал.1 от ЗКПО).
3.2. Освобождаването от облагане с данък не се прилага в случаите, когато
транспортът е осъществен с (чл.210, ал.2 от ЗКПО):
9 Лек автомобил (понятието „Лек автомобил” е дефинирано с §1, т.37 от ДР на ЗКПО.
Лек автомобил" е този, определен в Закона за движението по пътищата ).
9 Допълнителни автобусни линии (понятието „Допълнителни автобусни линии е
дефинирано с §1, т.38 от ДР на ЗКПО). "Допълнителни автобусни линии" са автобусни
линии по утвърдена транспортна схема с режим на движение, осигуряващ възможност
за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места,
допълващи основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно.
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ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
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3.3. Освобождаването от облагане с данък се прилага в случаите, когато
транспортът е осъществен с лек автомобил, но само при наличието на следните
обстоятелства ( чл.210, ал.3 от ЗКПО) :
9 Транспортът се осъществява до трудно достъпни и отдалечени райони и
9 Без извършването на разхода данъчно задълженото лице не може да осигури
осъществяването на дейността си;

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2010

ФИШ VІІ.ІІ.2

B jbfjfgreki

ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ
СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА

І. ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура
на работници и служители и лица, наети по договори за управление са :
9 Всички работодатели ;
9 Всички възложители по договори за управление и контрол.
ИЗВОДИ:

1. Всички лица - работодатели и/или възложители по договори за управление и
контрол, извършващи социални разходи и тези разходи са предоставени в натура на
работниците и служителите и на лицата, наети по договори за управление и контрол са
данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи;
2. Всички работодатели и/или възложители по договори за управление и контрол са
данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, независимо от следните
обстоятелства :
9 Извършват или не извършват стопанска/търговска дейност към момента на
извършване на тези разходи;
9 Видът на данъка, с който подлежат на облагане - корпоративен данък или данък,
алтернативен на корпоративния, реализираните от тях печалби, приходи и/или
дейности.
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І.

ДАНЪЧНА

ОСНОВА

ЗА

ДАНЪКА

ВЪРХУ

СОЦИАЛНИТЕ

РАЗХОДИ,

ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА

1.1 Данъчната основа за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура
по чл.209, т.2 от ЗКПО.
Определянето на данъчната основа е регламентирано с чл.212 от ЗКПО.
Данъчна основа – начислените социални разходи, предоставени в натура, намалени с
приходите, свързани с тези разходи, за съответния месец. В случай, че няма приходи,
свързани с извършени от работодателя социални разходи, предоставени в натура, размерът на
данъчната основа за данъка върху социалните разходи ще бъде размерът на извършените за
сметка на работодателя социални разходи.
Пример:
Търговско дружество „Х” разполага със собствена почивна база.
Назначените в търговското дружество служители са 50 човека.
На базата на взето решение от общото събрание на работниците и служителите или от
ръководството на дружеството всички служители могат да ползват почивната база за лятна и
зимна почивка, като работодателят ще заплаща 80 % от стойността на нощувката на всеки
служител. Останалите 20 % се заплащат от всеки служител.
Стойността на една нощувка е 50 лева.
През месец юли на 2007 година базата е ползвана от 30 човека за 10 дни, т.е били са
заети 30 легла за 10 дни.
Как следва да се определи данъчната основа за данъка върху социалните разходи в
конкретния случай ?
Решение :
Нощувка за един човек - 10 дни х 50 лв.= 500 лева
Работодателят поема (заплаща) 80 % от стойността на нощувките на всеки служител,
т.е 400 лева. Останалите 100 лв. се заплащат от служителя.
30 х 500 лв.= 15 000 лева е стойността на нощувките за 10 дни за 30 човека
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Работодателят поема за своя сметка 80 % от стойността на тези нощувки, т.е 12 000
лева.
Останалите 3 000 лева се заплащат от служителите.
Данъчната основа за данъка върху социалните разходи за м. юли е :
1. За всеки служител – 400 лева;
2. За всички служители- 12 000 лева;
В случай, че е взето решение от общото събрание или от ръководството на
предприятието - работодателят да поеме цялата стойност на нощувката за всеки служител,
тогава :
Данъчната основа за данъка върху социалните разходи за м. юли е :
1. За всеки служител – 500 лева;
2. За всички служители- 15 000 лева;
1.2 Данъчна основа за данъка върху социалните разходи за вноски /премии/ за
допълнително социално осигуряване и застраховки „Живот”
Определянето на данъчната основа е регламентирано с чл.213 от ЗКПО.
Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл.204, т.2, буква
”а”от ЗКПО е превишението на тези разходи над 60 лв.месечно за всяко наето лице.
Когато данъчно задължените лица имат подлежащи на принудително изпълнение
публични задължения към момента на начисляване на разходите, данъчната основа за
определяне на данъка върху разходите е целият размер на начислените разходи.
1.3 Данъчна основа за данъка върху социалните разходи за ваучери за храна
Определянето на данъчната основа е регламентирано с чл.214 от ЗКПО.
Данъчната основа за определяне на данъка върху социалните разходи за ваучери за
храна /разходите по чл.204, т.2, буква „б” от ЗКПО/ е превишението на тези разходи над 60
лв. месечно за всяко наето лице.
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Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите е целия размер на
начислените разходи, когато не са изпълнени условията за освобождаване от данък посочени
в чл.209 от ЗКПО.
ІІ. ДАНЪЧНА СТАВКА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ

Данъчната ставка за данъка върху социалните разходи по чл.204, т.2 от ЗКПО е 10 на
сто.
ДАНЪКЪТ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ Е ОКОНЧАТЕЛЕН (ЧЛ.206, АЛ.2 ОТ ЗКПО).

СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.204, Т.2 ОТ ЗКПО И НАЧИСЛЕНИТЕ
ВЪРХУ ТЯХ ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ,

СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ В

ГОДИНАТА НА ТЯХНОТО НАЧИСЛЯВАНЕ И НЕ ФОРМИРАТ ДАНЪЧНА ВРЕМЕННА
РАЗЛИКА (ЧЛ.206, АЛ.1 ОТ ЗКПО)
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І. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ

Данъкът върху социалните разходи по чл. 204, т.2 от ЗКПО се декларира от ДЗЛ с
годишната данъчна декларация, подавана от него (чл.217, ал.1 от ЗКПО), както следва:


Годишна данъчна декларация по чл.92;



Годишна данъчна декларация по чл.219, ал.3;



Годишна данъчна декларация по чл. 252;



Годишна данъчна декларация по чл.259, ал.2 от ЗКПО.

В случаите по чл.218, ал.2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да
подава както годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО, така и друга от гореизброените
годишни декларации, то следва да декларира данъка върху разходите само в декларацията по
чл.92.
ІІ. ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ

Данъкът върху социалните разходи по чл.204, т.2 от ЗКПО се внася до 15-то число на
месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът (чл.217, ал.2 от ЗКПО).
Когато ДЗЛ има надвнесен данък върху социалните разходи или корпоративен данък,
същият може да се приспадне от дължим данък върху социалните разходи или от друг данък
върху разходите.
ІІІ. ПРИЗНАВАНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ

Социалните разходи и данъкът върху тях се признават за разходи за данъчни цели
съгласно чл.206, ал.1 от ЗКПО. Данъкът върху разходите е окончателен.
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ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА
ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА

І. ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

С данък върху разходите се облагат документално доказаните разходи, свързани с
експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
С цел правилното прилагане на законовите разпоредби, отнасящи се до данъчното
облагане на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато
същите се използват за управленска дейност, е необходимо да се обърне внимание на
следните два термина, дефинирани с § 1 от ДР на ЗКПО :


Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства;



Превозни средства.

Определение за „Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни
средства” е дадено с § 1, т. 39 от ДР на ЗКПО.
"Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства" са пряко
свързаните с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозните средства счетоводни
разходи за:
а) горива, гориво-смазочни материали и други консумативи;
б) резервни части;
в) труд за ремонт, включително за бояджийски и тенекеджийски услуги;
г) технически прегледи и паркинг;
д) козметика и аксесоари.
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ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА
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Определение за „Превозни средства” е дадено с § 1, т. 40 от ДР на ЗКПО.
"Превозни средства" са тези, посочени в глава втора, раздел четвърти от Закона за
местните данъци и такси, независимо дали са вписани в регистър, воден съгласно
българското законодателство”.
Основавайки се на определението за „Превозни средства” и разпоредбите на ЗМДТ
към превозните средства се включват:


превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република
България;



корабите;



въздухоплавателните средства;

І. Обекти на облагане
Следва да се има пред вид, че обект на облагане с данък върху разходите са само тези
разходи, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях
се осъществява управленска дейност. Данъчният закон не дава определение на понятието
управленска дейност, поради което основният практически въпрос, който възниква е как
може да се определи за целите на ЗКПО, коя дейност е управленска. В разяснителни писма,
издадени от органите на МФ e посочено, че като управленска следва да се разбира онази
част от дейността, пряко свързана с мениджмънта на ДЗЛ, която се обслужва чрез превозни
средства. Следователно това е онази част от дейността, която се осъществява от лица, по
силата на законови правомощия /управители, членове на управителни органи, контрольори и
т.н./, както и по силата на вътрешно-фирмената структура и организация, респективноделегирани правомощия/финансови, административни, производствени и др. директори/. В
обхвата на тази дейност не следва да се включват дейностите, породени от и насочени към
административното обслужване на ДЗЛ и които се обслужват от превозните средства. Така
например не се включват действията, касаещи материално-техническо снабдяване,
дейностите по инкасо и др.
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ІІ. Данъчно задължени лица
Данъчно задължени лица за данък върху разходите, свързани с експлоатация на
превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност са всички лица, отчели
такива разходи и подлежащи на облагане с корпоративен данък / чл.207, ал.1 от ЗКПО/.
ІІ.1. Изключения
Не са данъчно задължени за данък върху тези разходи следните лица :
1. Лицата , които се облагат с данъци, алтернативни на корпоративния данък:


Лицата, които извършват хазартна дейност /облагат се с алтернативен данък върху
съответната хазартна дейност/;



Бюджетните предприятия /облагат се с алтернативен данък върху приходите от
стопанска дейност/;



Лицата, които извършват дейността опериране на кораби и за тази дейност са
избрали да се облагат с алтернативен данък.

2. Лицата, които не са създадени с цел извършване на стопанска/търговска
дейност, съответно не извършват такава и не подлежат на облагане с
корпоративен данък, като:


Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/;



Юридическите лица, които не са търговци и са регистрирани по специални
закони, като Закона за политическите партии и др.;



Търговските представителства, регистрирани по

Закона за насърчаване на

инвестициите. Съгласно чл.24, ал.2 от този закон търговските представителства не
могат да извършват стопанска дейност.
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ФИШ VІІ.ІІІ.1

ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
ОБЕКТИ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА
ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА

Когато цитираните в т.2. лица извършват стопанска/търговска

дейност,

респективно печалбата от стопанската /търговската дейност се облага с корпоративен
данък, отчетените от лицата разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни
средства, когато с тях се осъществява управленска дейност и тези разходи са свързани
със стопанската/търговската дейност се облагат с данък върху разходите.
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ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪЧНА СТАВКА. ДЕКЛАРИРАНЕ И
ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА

І. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА

1. Общо правило
Съгласно чл.215, ал.1 от ЗКПО, данъчната основа за определяне на данъка върху
разходите по чл.204, т.3 от ЗКПО са начислените през календарния месец разходи за
поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, намалени с начислените приходи
от застрахователни обезщетения, свързани с превозното средство, до размера на
извършените разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението.
Пример:
ДО-данъчна основа
НР- начислени разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация – 8 000 лв.
ПЗО – начислени приходи от застрахователни обезщетения-5 000 лв.
РР-разходи за ремонт-4500 лв.
Решение :
ДО= НР – ПЗО ≤ РР
8 000- 4 500 = 3 500 лв.
ДО = 3 500 лв.
Данък върху разходите = 3 500 х 10 % = 350 лв.
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ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪЧНА СТАВКА. ДЕКЛАРИРАНЕ И
ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА
2. Определяне на данъчната основа при едновременно използване на превозното
средство за управленска дейност и по занятие
Принципът на определяне на данъчната основа в този случай е регламентиран с чл.215,
ал.2, т.1 и т.2 от ЗКПО, както следва:
1.

Разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на база на
изминатите за тази дейност километри през текущия месец (чл.215, ал.2,т.1);

2.

Разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на
базата на изминатите за тази дейност километри към общите изминати
километри от съответното превозно средство за последните 12 месеца, вкл.
текущият месец (чл.215, ал.2, т.2).

Разпоредбата на чл.215, ал.3 от ЗКПО визира случаите, когато данъчната основа по
чл.215, ал.1 от ЗКПО е отрицателна величина, същата се приспада последователно от
данъчната основа за следващите месеци.
Пример:
ДО-данъчна основа
НР- начислени разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация – 5 000 лв.
ПЗО – начислени приходи от застрахователни обезщетения-9 400 лв.
РР-разходи за ремонт-9 000 лв.
Решение :
ДО= НР – ПЗО ≤ РР
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ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪЧНА СТАВКА. ДЕКЛАРИРАНЕ И
ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА

5 000 – 9 000 = - 4 000
ДО = - 4 000 лв.
Тъй като в този пример данъчната основа е отрицателна величина, същата следва да се
приспадне последователно от данъчната основа за следващите месеци.

ІІ. РАЗМЕР НА ДАНЪЧНАТА СТАВКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ ЗА
ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Размерът на данъчната ставка е 10 на сто и е определен с чл.216 от ЗКПО.
ІІІ. ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА

Данъкът се внася да 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е начислен
разходът.
ДЗЛ може да приспада надвнесения данък върху разходите или корпоративен данък от
дължимия данък върху разходите (чл.217, ал.2 от ЗКПО).
ІV. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪКА

Дължимият данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни
средства, когато същите се използват за управленска дейност се декларира от данъчно
задълженото лице с годишната данъчна декларация (чл.217, ал.1 от ЗКПО).
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ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪЧНА СТАВКА. ДЕКЛАРИРАНЕ И
ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА
V. Признаване на данъка върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация
на превозни средства
Разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, използвани за
управленска дейност и данъкът върху тях се признават за разходи за данъчни цели съгласно
чл.206, ал.1 от ЗКПО. Данъкът върху разходите е окончателен.
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ОТ ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Съгласно чл.218, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица, посочени в Част пета от
ЗКПО вместо с корпоративен данък се облагат с алтернативен данък за дейностите, посочени
в тази част.
Данъчното облагане на дейността от опериране на кораби е регламентирано с
разпоредбите на глава тридесет и четвърта от Част пета на ЗКПО.
На основание чл.218, ал.2 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и
четвърта от Част пета се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности, извън
подлежащите на облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.
І. Право на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби:
9 Данъчно задължените лица, посочени в глава тридесет и четвърта, могат да изберат
дейността им от опериране на кораби да се облага с данък върху дейността от
опериране на кораби.
9 Съгласно чл.259, ал.1 от ЗКПО данъчно задължените лица упражняват правото си на
избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби чрез подаване на
декларация по образец до 31 декември на предходната година.
9 Когато са избрали да се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби,
данъчно задължените лица се облагат с този данък за срок не по-кратък от 5 години
ІІ. Приложими определения:
§ 1, т.41 от ДР на ЗКПО „Дейности от опериране
на кораби"

§ 1, т.42 от ДР на ЗКПО "Дни в експлоатация"

а) осъществяването на морски превоз с кораби с нетен тонаж
над 100 тона, отдаването им под наем, както и продажбата на
кораби - предмет на тонажно облагане, които са придобити не
по-малко от 5 години преди продажбата им;
б) превози по суша, свързани с морския превоз,
административни и застрахователни услуги и други услуги,
предоставени на клиентите във връзка с осъществяване на
морския превоз;
в) финансови операции и курсови разлики, свързани с
управлението на оборотния капитал, използван за оперирането
на кораби;
г) извънредни дейности, свързани с оперирането на корабите,
които не попадат в обхвата на букви "а" - "в" и оборотът от тях
не надхвърля 0,25 на сто от оборота от дейностите по букви "а"
и "б".
Дните, през които корабът извършва превоз и/или изпълнява
дейности, свързани с превоз. Дните в експлоатация не включват
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ОТ ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1, т.43 от ДР на ЗКПО "Нетен тонаж"

времето за ремонти или престой на кораба, както и времето,
през което корабът поради задържане или форсмажорни
обстоятелства не извършва превоз и/или не изпълнява дейности,
свързани с превоза.
мярката в тонове на полезната (товарната) вместимост на кораб,
удостоверена със свидетелство за тонаж на кораба.
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ
ДЕЙНОСТТА ОТ ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ
І. Условия, на които трябва да отговарят данъчно задължените лица:
Съгласно чл.255 от ЗКПО данъчно задължени лица по глава тридесет и четвърта са
лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, когато отговарят едновременно на
следните условия:
1. са дружества, регистрирани по Търговския закон, или места на стопанска дейност на
дружество, което е установено за данъчни цели в друга държава - членка на Европейския
съюз, или държава - членка на Европейското икономическо пространство, съгласно
съответното данъчно законодателство и по силата на спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане с трета държава не се смята за установено за данъчни цели в друга държава
извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство;
2. оперират със собствени или наети кораби или управляват кораби въз основа на
договори за управление, както и отдават под наем кораби;
3. не отказват обучението на стажанти на борда на корабите, с изключение на
случаите, когато броят на стажантите в рамките на една година превишава един на 15
офицери, плаващи на корабите;
4. комплектуват екипажите си с български граждани или с граждани на други държави
- членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;
5. най-малко 60 на сто от нетния тонаж на оперираните кораби е от кораби, които
плават под български флаг или флаг на друга държава - членка на Европейския съюз или на
Европейското икономическо пространство.
ІІ. Ограничения в обхвата на данъка:
Съгласно чл.256 от ЗКПО данъчно задължените лица нямат право да прилагат реда за
облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за:
1.морски кораби с нетен тонаж под 100 тона;
2.риболовни кораби;
3.кораби за развлечения, с изключение на пътническите кораби;
4.кораби, които данъчно задължените лица са предоставили за управление или по
договор за беърбоут чартър, с изключение на случаите, когато са предоставени на държавата;
5.инсталации за добив на подземни богатства, нефтени платформи и кораби,
извършващи драгажни дейности и дейности по теглене и влачене.
НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2010

ФИШ Х.3

B jbfjfgreki

АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪЧНА СТАВКА. ДЕКЛАРИРАНЕ И
ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ОТ
ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ

І. ДАНЪЧНА ОСНОВА

Данъчната основа се определя съгласно чл.257 от ЗКПО, както следва:

1.Данъчна основа за кораб за един ден в
експлоатация

2. Данъчна основа за кораб за
календарен месец
3. Данъчна основа за определяне на
данъка

1. за кораб с нетен тонаж до 1000 тона 3,50 лв. за всеки започнати 100 тона;
2. за кораб с нетен тонаж от 1001 до 10 000
тона - 35 лв. плюс 3,00 лв. за всеки
започнати 100 тона над 1000 тона;
3. за кораб с нетен тонаж от 10 001 до 25
000 тона - 305 лв. плюс 2,50 лв. за всеки
започнати 100 тона над 10 000 тона;
4. за кораб с нетен тонаж над 25 001 тона 680 лв. плюс 1,00 лв. за всеки започнати
100 тона над 25 000 тона.
Определя се като данъчната основа за
съответния кораб за един ден в
експлоатация се умножи по дните в
експлоатация на съответния кораб през
календарния месец.
Сумата от данъчните основи, определени
за всички кораби по реда на ал. 2.

ІІ. ДАНЪЧНА СТАВКА

Съгласно чл. 258 от ЗКПО данъчната ставка е в размер 10 на сто.
ІII. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪКА И ПОДАВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА
ДЕЙНОСТТА

Съгласно чл.259, ал.2 от ЗКПО данъчно задължените лица подават годишна данъчна
декларация по образец за дължимия данък в срок до 31 март на следващата година.
Разпоредбата на чл. 259, ал. 3 от ЗКПО регламентира, че с годишната данъчна
декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО
годишен отчет за дейността е този по чл. 20 от Закона за статистиката.
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АЛТЕРНАТИВНИ ДАНЪЦИ
ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪЧНА СТАВКА. ДЕКЛАРИРАНЕ И
ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ОТ
ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ

Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните, съдържащи се в годишните
отчети за дейността се определят във формуляри по образци, утвърдени със съвместна
заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник”.
ІV. ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА

На основание чл.260 от ЗКПО данъчно задължените лица внасят дължимия данък по
тази глава ежемесечно в срок до края на следващия месец.
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - СЪЩНОСТ

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ – ЧЛ. 16, АЛ. 1 ОТ ЗКПО

Отклонение от данъчно облагане е налице „когато една или повече сделки,
включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение
води до отклонение от данъчно облагане”
За отклонение от данъчно облагане се счита и :
1. значителното превишение на количествата на влаганите материали и суровини за
производство и други производствени разходи над обичайните за извършваната от лицето
дейност, когато превишението не се дължи на обективни причини;
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване
на материални или нематериални блага;
3. получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от
пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на
безлихвени заеми или друга временна безвъзмездна финансова помощ, както и опрощаването
на кредити или изплащането за своя сметка на кредити, несвързани с дейността;
4. заплащането на възнаграждения или обезщетения за услуги без те да са реално
осъществени.
Внимание: посочените в т. 1, 2 и 3 случаи са приравнени на отклонение от
облагане (фикции), макар и по същността си да не попадат в общата логика на
отклонението, а по-скоро целят да предотвратят укриване на доходи или приходи.
Необходимо е да се отбележи, че независимо, че в т. 4 се говори за заплащане на
възнаграждения или обезщетения следва да се има предвид, че се касае за начислени разходи
за такива възнаграждения или обезщетения. Това е така, защото определянето на данъчния
финансов резултат се базира на счетоводния финансов резултат, който се формира при
прилагане на принципа за текущо начисляване. Следователно ефектът на отклонението от
данъчно облагане се реализира в годината на начисляване на възнаграждението или
обезщететнието, а не в годината на неговото заплащане. С оглед на това за целите на
определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат следва да бъде
преобразуван в годината, в която са начислени съответните възнаграждения или обезщетения
за услуги, които не са реално осъществени.
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - СЪЩНОСТ

Разпоредбите за отклонение от данъчно облагане се прилагат и по отношение на
трансферите между място на стопанска дейност и други части на предприятието на
чуждестранно лице, разположени извън страната, съобразно спецификата на мястото на
стопанска дейност.
Внимание: отклонението от данъчно облагане не следва да се смесва с укриването
на приходи или доходи. При отклонението от данъчно облагане по начало данъчно
задълженото лице чрез различни способи се опитва да представи реализираните от него
печалби или доходи като необлагаеми такива или да насочи печалбата или дохода
(включително чрез извършените разходи) към друго лице, което поради една или друга
причина не дължи данък (или дължи по-нисък данък) върху тях. В случая не става
въпрос за скриване или необявяване на извършваните сделки и неотчитане на
продажби или получаване на приходи или доходи „под масата”.
Отклонението от облагане най-често се извършва чрез:
- сключване на привидни сделки, които прикриват липсата на сделка въобще
(абсолютна симулация), например заплащане за извършена услуга, която всъщност не е
извършена или е извършена от друго лице, или прикриват друга сделка, която отразява
действителното правно положение, например възнаграждение за услуга се прикрива със
завишена цена на продажба (чл. 16, ал. 3);
- сделки които заобикалят закона, при които данъчно задължено лице използва
необичайни, най-често стопански неподхождащи и усложнени правни средства, които служат
за намаляване или направо избягване на възникващия данъчен дълг и използването на които
не може да се обоснове със значими действителни стопански или други причини. За да е
налице отклонение в тези случаи, същото следва да е резултат именно от такива сделки, както
и да е налице поведение на участващите в сделките лица, насочващо към постигане на такъв
резултат като целения или допълнително постигнат резултат. При тази проява на отклонение
от облагане е налице действително реализиран доход, който обаче е превърнат по някакъв
начин най-често в необлагаем. Например с оглед необлагане на доход от продажба на
конкретен актив същият се прехвърля без печалба или с минимална такава на лице, което при
последващата продажба на действителния купувач, когато се реализира действителната
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - СЪЩНОСТ

печалба, няма да дължи данък, например защото за номиналния получател доходът е
необлагаем или е губещо предприятие (чл. 16, ал. 1).
- сключване на сделки по цени, които се отличават от пазарните цени в хипотезите на
сделки между свързани лица. При тази проява на отклонение от облагане особеното е, че при
отстраняване на отклонението се облага с данък потенциален, възможен доход, а не
действително реализиран такъв (чл. 15).
Внимание: предотвратяването се изразява в определяне на резултат, който би се
получил при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и
насочена към постигане на същия икономически резултат, както сделката, водеща до
отклонение.
ПАЗАРНА ЛИХВА - §1, Т.32 ОТ ДР НА ЗКПО

„Пазарна лихва” е лихвата, която би била платена при същите условия за
предоставен или получен кредит под каквато и да е форма по сделка между лица,
които не са свързани. Пазарната лихва се определя според условията на пазара, като
се отчитат всички количествени и качествени характеристики на сделката – форма,
размер и валута на предоставените средства, срок за предоставянето им, размер и
ликвидност на обезпечението, кредитният риск и други рискове, свързани със
сделката, профил на кредитополучателя или лизингополучателя, както и всички
други условия и обстоятелства, влияещи върху размера на лихвата.

ТРАНСФЕР МЕЖДУ МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГА ЧАСТ НА СЪЩОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ - §1, Т.15 ОТ ДР НА ЗКПО

„Трансфер между място на стопанска дейност и друга част на същото предприятие”
е понятието по §1, т.6 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Съгласно разпоредбата на §1, т.6 от ДР на ДОПК „трансфер между място на
стопанска дейност и друга част на същото предприятие „ е всяко предаване на
вещи, осигуряване използването на нематериални блага, фактическо извършване на
услуги или предоставяне на парични средства между място на стопанска дейност на
територията на страната и друга част на предприятието, разположена извън
територията на страната.
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Прилагането на разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане
е пряко свързано с определението за „пазарна цена” и методите за определяне на пазарните
цени (Виж Фиш XI.3).
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СВЪРЗАНИ ЛИЦА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СВЪРЗАНИ ЛИЦА - § 1,Т.13 ОТ ЗКПО

Съгласно разпоредбата на § 1, т. 13 от ДР на ЗКПО „свързани лица” са лицата
по смисъла на §1, т.3 от допълнителните разпоредба на Данъчно осигурителния процесуален кодекс.

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;
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
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СВЪРЗАНИ ЛИЦА

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.

Съгласно чл. 15 от ЗКПО, когато свързани лица осъществяват търговските и
финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на
данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се
определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.
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МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ

I. ПАЗАРНА ЦЕНА - § 1, Т.14 ОТ ДР НА ЗКПО

„Пазарна цена” е цената по смисъла на § 1, т.8 от допълнителните разпоредба на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Съгласно § 1, т.8 от ДР на 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.

II. МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ

Съгласно разпоредбата на § 1, т.10 от ДР на ДОПК „ методите за определяне на
пазарните цени” са :
а) методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;
б) методът на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената, използвана в
процеса на продажба на стоки или услуги в непроменена форма на независим партньор,
намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;
в) методът на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя,
като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба;
г) методът на транзакционната нетна печалба;
д) методът на разпределената печалба
Редът и начинът за прилагане на методите са определени с Наредба Н-9 за реда и
начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени. (Виж Наръчника по
трансферно ценообразуване )
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ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС

Правото на ЕО и ЕС съставлява уникален автономен провопорядък, състоящ се от
йерархично организирани правни норми, които са непосредствено приложими във всяка
държава-членка.
Източниците на самостоятелния правов ред на ЕО и ЕС се разделят най-общо на две
групи според начина на създаването им : първично (оригинерно) право и вторично
(производно) право.

ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ПЪРВИЧНО ПРАВО

Учредителните
договори на
ЕС и ЕО

ВТОРИЧНО ПРАВО

Договорите за
присъединяван
е на нови
държавичленки

РЕГЛАМЕНТИ

РЕШЕНИЯ

ДИРЕКТИВИ

ПРЕПОРЪКИ И
МНЕНИЯ

Протоколите и
анексите към
договорите
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ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ЕО И ЕС

От момента на присъединяването на една държава към ЕС, всички тези източници в
своята съвкупност стават приложими в нея и всички съдържащи се в тях правни норми стават
действащо право на цялата и територия.

ПЪРВИЧНО ПРАВО
По своето естество първичното право е сравнено с конституционното право на
национално

ниво.

С

него

се

уреждат

фундаменталните

принципи

и

същностни

характеристики на Европейските общности и Европейския съюз, законодателните процедури,
институциите на ЕС и тяхната компетентност.
Нормите на първичното право са с „най-висок ранг” в правната система на ЕО и ЕС и
имат предимство пред останалото законодателство на ЕС, както и пред националното право
на държавите-членки, включително пред националните конституционни норми.
Един от основните източници на първичното право са учредителните договори, а
именно :
-

Парижкият договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана

-

Римските договори за създаване на Европейската икономическа общност и
Европейската общност за атомна енергия

Съдът на ЕО определя „ Учредителните договори за „конституционна харта” на
Общността”.
ВТОРИЧНО ПРАВО

Производното законодателство се приема на основата на първичните правни
източници и обхваща различни видове актове на институциите и органите на ЕС, приемани
при упражняването на тяхната компетентност.
Класификацията на основните правни актове на ЕО се съдържа в чл.249 от ДЕО
(Договора за ЕО), според който „ за да осъществяват своите функции и в съответствие с
разпоредбите на този договор, Европейския парламент, съвместно със Съвета, Съвета и
Комисията приемат регламенти, директиви, решения, препоръки и мнения”. Тази легална
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дефиниция се основава на два критерия – адресата на правната норма и задължителната сила
на акта.
•

РЕГЛАМЕНТ
Основната функция на регламента е създаване на еднообразно право в целия ЕС.
Компетентните органи да приемат регламенти са: Съветът, Съветът съвместно с

Европейския парламент, Комисията и Европейската централна банка.
Основни характеристики на регламента:
1. Регламентът е нормативен акт, който създава правни норми от общ, абстрактен
характер.
Според Съда на ЕО „регламентът установява нормативни принципи, определя
абстрактно приложението им и формулира произтичащите правни последици”.
2. Регламентът е задължителен в целостта си. Задължителен във всичките си елементи,
регламентът се различава от директивата, която е задължителна само „ по отношение на
резултата”.
3. Регламентът няма конкретен адресат.
4. Директно приложим във всички държави-членки. Това е единственият нормативен
акт на Общността, по отношение на който легално е закрапена тази важна правна
характеристика.
5. Регламентът е акт с директен ефект – поражда направо права и задължения за всички
субекти на правото на Общността.
Всяко физическо или юридическо лице може да се позове на директния ефект на
регламента, за да получи съдебна защита на придобити по силата на акта индивидуални права
пред националния си съд.
Видове регламенти
В зависимост от естеството си регламентите биват два вида:
-

„базови” регламенти – чието приемане се основава пряко на норма от
първичното право и които целят да осигурят нейното изпълнение;

-

„изпълнителни” регламенти – които се опират на базовите регламенти и се
приемат, за да осигурят тяхното изпълнение.
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•

ДИРЕКТИВА
Директивата е специфичен акт, чието основно предназначение е да дава задължителни

указания за държавите членки. Чрез директивата ЕО изпълнява своите цели и задачи в
областите, в които не са овластени да предприемат сами необходимите мерки – вместо това те
указват на държавите-членки необходимия резултат и ги задължават да го постигнат.
Компетентните органи да приемат директиви са : Съветът, Съветът съвместно с
Европейския парламент и Комисията.
Основни характеристики на директивата:
1. Директивата няма общообвързващо действие, т.е тя регламентира резултата, а
остава националния законодател да уреди средствата за постигането му.
2. Директивата винаги има конкретен адресат – една, няколко или всички държави
членки.
3. Директивата не е директно приложима.
Нейният нормативен ефект на територията на държавите членки е опосредстван от
действията на компетентните национални власти чрез приемане на съответните вътрешно
правни актове (или чрез отмяна на действащи актове поради несъвместимостта им с
директивата).
4. Директивата не създава индивидуални права и задължения за субектите на
европейското право
•

РЕШEНИЕ
Органите, които могат да издават решения са: Съветът, Съветът съвместно с

Европейския парламент, Комисията и Европейската централна банка
Основни характеристики на решението :
1. Решението има характер на индивидуален административен акт.
2. Решението винаги има конкретен адресат – държава членка, физическо или
юридическо лице.
3. Решението е задължително в своята цялост за онези, до които е адресирано.
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4. Когато адресат на решението е физическо или юридическо лице от държава членка,
тогава актът има директен ефект, а когато адресат е държава членка директният ефект е
опосредстван от вътрешноправен акт по имплементация.
•

ПРЕПОРЪКИ И МНЕНИЯ
За разлика от останалите източници на производното общностно право тази категория

актове нямат правнообвързваща сила. Препоръки могат да издават всички институции на
Общността. Техен адресат са държавите членки, които посредством този акт се поканват да
възприемат определено поведение.
Мненията се дават от Европейската комисия и се адресират до държави членки или до
техни юридически лица.

ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕО

Съдебната практика е уникален източник на право на ЕС. СЕО има изключителното
право да тълкува общностните норми по задължителен начин с оглед еднаквато и правилното
им прилагане от държавите членки. Тълкувателните решения на СЕО имат ранга и силата на
тълкувателна норма, т.е когато се отнасят до „първична норма” те ще стоят над всички
останали източници.
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Данъчното облагане е сфера, която е в суверенитета на държавите-членки с
изключение на случаите, когато данъците могат да се използват за изкривяване на
конкурентната среда в рамките на Европейския съюз.
За разлика от косвеното данъчно облагане, където се изисква висока степен на
хармонизиране, при прякото данъчно облагане не е необходима такава хармонизация.
Европейската комисия дълго време лансира идеята, че не само косвените данъци, но и
преките данъци също имат значение за конкурентоспособността на компаниите, базирани в
различни държави-членки. Затова и директивите в областта на прякото данъчно облагане са
приети много по-късно от директивите в областта на косвените данъци.
Основната цел на всички директиви в областта на преките данъци е в общия
европейски пазар да се създадат условия за бизнеса, аналогични на тези на националния
пазар. Данъчното третиране на бизнес отношения и сделки между компании от различни
държави членки не би следвало да е по-неблагоприятно от данъчното третиране на
аналогични отношения между задължени лица от една държава членка.
В областта на прякото данъчно облагане са приети следните европейски актове :
Директива 90/434/ЕИО от 23 юли 1990 година,

относно данъчното облагане на

преобразуванията, прехвърлянето на обособена дейност и замяната на акции и дялове между
компании от различни държави-членки в ЕС, и на преместването на седалището на
европейско дружество или европейско кооперативно сдружение.(виж Фиш XII.II.1)
Директива 90/435/ЕИО от 23 юли 1990 година, относно общата система за данъчно
облагане приложима в случаите на компании-майки и дъщерни предприятия от различни
държави-членки на ЕС.(виж Фиш XII.II.2)
Европейска арбитражна спогодба 90/436/ЕИО от 23 юли 1990 година, предвиждаща
задължение за премахване на двойното облагане в случай на коригиране на печалбите на
свързани предприятия.
Директива 2003/48/ЕО от 3 юни 2003 година, относно данъчно облагане на доходи от
спестявания под формата на лихвени плащания.
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Директива 2003/49/ЕО от 3 юни 2003 година, относно общата система за данъчно
облагане приложима за доходите от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения,
начислени между асоциирани компании от различни държави-членки на ЕС.(виж Фиш
XII.II.3)
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Европейската директива 90/434/ЕИО относно общия данъчен режим приложим спрямо
сливане, вливане, отделяне и разделяне, спрямо апорта на активи и замяна на акции, които
касаят дружества от различни държави-членки е приета на 23 юли 1990 година. Директивата
е транспонирана от държавите-членки на 1 януари 1992 година. Директива 90/434/ЕИО е
изменена с Директива 2005/19/ЕС в сила от 24 март 2005 година.
I. ЦЕЛ, ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА РЕЖИМА НА ДИРЕКТИВАТА
1. ЦЕЛ НА ДИРЕКТИВАТА

Целта на директивата е да осигури ефективното функциониране на общия пазар, чрез
създаване на условия в Общността, аналогични на вътрешния пазар, при преобразуване и
реорганизация на компании от различни държави-членки като сливане, разделяне,
прехвърляне на активи и замяна на дялове.
Такива операции не следва да бъдат възпрепятствани от ограничения, възникващи от
разпоредби на данъчното законодателство на държавите-членки, поради което е необходимо
дефинирането на правила, които да премахнат по-неблагоприятните условия. Общата данъчна
система следва да премахне данъчното облагане във връзка с преобразуването, като в същото
време се защити финансовия интерес на държавата на преобразуващата се и придобиващата
компания. Чрез системата на отсрочване се позволява облагането на печалбите, възникнали
от прехвърлянето на активите, да се отложи за по-късен етап при отписване на активите.
Директивата се прилага в случаите на :
•

сливане, разделяне, частично отделяне, прехвърляне на активи и замяна на дялове, при
които участват компании от две или повече държави-членки

•

преместване на седалището от една държава-членка в друга на европейска компания,
създадена съгласно Регламент №2157/2001 и европейско кооперативно сдружение,
създадено съгласно Регламент №1435/2003.
Директивата се отнася само до прякото данъчно облагане: корпоративен и подоходен

данък (ДДС и регистрационните такси се разглеждат в други разпоредби).
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В директивата са определени основни понятия като „сливане”, „разделяне”,
„отделяне”, „апорт на активи”, „замяна на акции”, „апортиращо дружество”, „ползващо се
дружество”, „придобито дружество” и др.
3. ПРИЛОЖИМИ ДАНЪЧНИ ПРАВИЛА

В директивата се регламентирани приложимите данъчни правила по отношение на
сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на активи и замяна на дялове.
В резултат на сливане, разделяне или отделяне не следва да се пораждат подлежащи на
облагане печалби, изчислени като разлика между действителната стойност на прехвърлените
активи и пасиви и тяхната стойност за данъчни цели, когато тези активи са ефективно
свързани с място на стопанска дейност на придобиващата компания в държавата на
преобразуващата се компания и участват в генерирането на печалби и загуби за данъчни цели.
„Стойност за данъчни цели” е стойността въз основа на която биха се изчислили
печалбата или загубата на преобразуващата се компания, ако тези активи или пасиви бяха
продадени в момента на преобразуването, но независимо от него. Тези разпоредби се
прилагат само ако придобиващата компания отчита придобитите активи и пасиви съгласно
изискванията, които биха се прилагали от преобразуващата се компания, ако преобразуването
не се беше състояло.
Резервите и провизиите, възникнали в преобразуващата се компания, които са
частично или напълно освободени от данъчно облагане и не произхождат от място на
стопанска дейност в друга държава, могат да се пренасят със същия режим на освобождаване
към място на стопанска дейност на придобиващата компания, разположено в държавата на
преобразуващата се компания. Ако законодателството на една държава-членка позволява
придобиваща компания да приспада загуби, възникнали в преобразуваща се компания от
същата държава, то тези разпоредби следва да обхващат и приспадането на загуби от място на
стопанска дейност на придобиващата компания, намиращо се на нейна територия.
Когато придобиващата компания притежава част от капитала на преобразуващата се
компания, печалбите които произхождат от прекратяването на участието, не следва да
подлежат на данъчно облагане. Посоченото изискване може да не се прилага, ако
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притежавания процент от капитала е по-малко от 20 %. Регламентирано е от 01.01.2007 г.
този процент да е 15 %, а от 01.01.2009 г. – 10 %.
Доходите и печалбите, които възникват за акционерите или съдружниците на
преобразуващата се компания в резултат на получаване на полагаема част акции или дялове
от капитала на придобиващата компания в замяна на техния дял, не следва да подлежат на
данъчно облагане. Тези разпоредби се прилагат само ако акционерите или съдружниците не
отчитат получените акции или дялове със стойност за данъчни цели, по-висока от стойността,
която заменените ценни книжа са имали непосредствено преди преобразуването. Горните
изисквания не възпрепятстват държавите-членки да облагат печалбите, възникващи при
последващо прехвърляне на получените акции или дялове по същия начин, както печалбите
произтичащи от прехвърлянето на ценните книжа преди придобиването. Паричните плащания
също подлежат на данъчно облагане.
Разпоредби, аналогични на тези при преобразуване се прилагат от държавите-членки
при преместване на седалището на европейска компания и европейско кооперативно
сдружение от една държава-членка в друга.
4. ПРЕДПАЗНА КЛАУЗА

Съгласно разпоредбата на член 11 от Директивата, една държава членка има право да
откаже да прилага или да оттегли привилегиите по прилагане, когато операциите по
преобразуване нямат приемлив мотив ( например : преструктуриране или рационализиране на
дейностите ) и имат за своя основна цел или една от основните цели измама или отклонение
от данъчно облагане
II. ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВА 90/434/ЕИО В НАЦИОНАЛНОТО
ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
С разпоредбите на раздел II и III от глава деветнадесет на Закона за корпоративното
подоходно облагане изцяло се транспонират изискванията на Европейската директива
90/434/ЕИО. Материалния данъчен закон създава собствени дефиниции за четирите основни
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вида преобразувания на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне и разделяне, които
възпроизвеждат изискванията на Директивата.
В закона е въведен и специфичен данъчен режим за третиране на преместването на
седалището на европейско дружество или европейско кооперативно сдружение.
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Европейската директива 90/435/ЕИО относно общата система за данъчно облагане,
приложима в случаите на компании майки и дъщерни предприятия от различни държавичленки на ЕС е приета на 23 юли 1990 година.
Това е първата влязла в сила Директива в областта на прякото данъчно облагане, чиято
цел е да премахне двойното данъчно облагане на дивидентите, разпределяни от дъщерни
дружества на дружества-майки, които са с местонахождение в друга държава-членка.
Директивата е изменена с директива 2003/112/ЕО.
I. ЦЕЛ, ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА РЕЖИМА НА ДИРЕКТИВАТА
1. ЦЕЛ НА ДИРЕКТИВАТА

Целта на този европейски нормативен акт е да гарантира изпълнението на две от
четирите основни свободи, залегнали в договора за създаване на Европейската общност, а
именно свободното движение на капитали и свободата на установяване.
Във въвеждащата част на Директивата е развита нейната философия и целите, които си
поставя за решаване. Изходната позиция е, че са необходими специални данъчни правила,
които да съдействат за изграждането и ефективното функциониране на единен общ
европейски пазар. В тази връзка са необходими данъчни регулации, които да са неутрални от
гледна точка на конкуренцията, с оглед да позволят на създадените европейски икономически
групи да се адаптират към изискванията на единния пазар, да нарасне тяхната
производителност и да се подобри конкурентната им сила на международно ниво. За да бъдат
изпълнени тези задачи е необходимо да се създадат единни данъчни правила в Общността,
тъй като, като правило държавите членки предоставят по-благориятни данъчни правила при
взаимоотношения между дружество-майка и дъщерно дружество, които са местни, отколкото
при взаимоотношения между дружества от различни държави членки.
Подобни дискриминиращи и протекционистични регулации пречат на създаването на
икономически групи в рамките на ЕС, което е неприемливо от гледна точка на поставените
цели – единен европейски пазар със свободно движение на капитали, стоки, услуги и хора.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определенията за „компания-майка” и „дъщерно дружество” се съдържат в
разпоредбите на чл.3.1а и чл.3.1б на Директивата.
„Компания-майка” – всяко дружество от държава-членка, което притежава не помалко от 20 % от капитала на дружество от друга държава-членка. От 01.01.2007 година
минималното участие за да получи едно дружество статут на компания-майка е намалено на
15 %, а от 01.01.2009 година ще бъде намалено на 10 %.
„Дъщерно дружество” – дружество от държава-членка, на което 20 % от капитала се
притежава от дружество от държава-членка, отговарящо на определението за компаниямайка.
„Място на стопанска дейност” – определението за място на стопанска дейност се
съдържа в разпоредбата на чл.2.2 от Директивата.
Място на стопанска дейност е всяко установяване на стопанска дейност на определено
място в държава-членка, където дружество на друга държава членка извършва изцяло или
частично своята дейност. Печалбите подлежат на облагане в държавата-членка, където е
установено това място.
3. ОБХВАТ НА ДИРЕКТИВАТА

Всяка държава-членка прилага Директивата :
•

при разпределяне на печалби получени от дружества на тази държава с източник –
техните дъщерни дружества в други държави членки

•

при разпределяне на печалбите от място на стопанска дейност, с местонахождение в
тази държава, на дружества, разположени в други държави-членки и получавани от
техните дъщерни дружества, намиращи се в държава-членка, различна от тази, в която
е установено мястото на стопанска дейност

•

при разпределяне на печалбите на дружествата установени в тази държава на място на
стопанска дейност, което е с местонахождение в друга държава-членка, на дружества
от същата държава членка, на която те са дъщерни дружества.
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Директивата не се отнася до дивиденти разпределени при ликвидация на дъщерно
дружество – чл.4.1. Разпоредбите на директивата се прилагат, когато дъщерното дружество се
смята за прозрачно от държавата-членка на компанията-майка.
4. СТРУКТУРА НА РЕЖИМА

Получените дивиденти в държавата на компанията – майка могат да бъдат третирани
по различни методи. Във връзка с изпълнението на изискванията заложени в Директивата, е
необходимо всяка държава членка да избере метод, който да приложи при разпределение на
печалбата от дъщерно дружество в полза на компания-майка, под формата на дивидент.
Възможни са три метода за третиране на получения дивидент в държавата на
компанията-майка :
4.1 Метод I – Освобождаване на участието
При този метод, когато кампания-майка получава дивидент от дъщерното си
дружество, тези дивиденти не се включват в печалбата на компанията-майка, подлежаща на
облагане с корпоративен данък, следователно получените дивиденти в компанията-майка са
освободени от облагане. Държавата-членка в която компанията майка се явява местно лице,
има право да не признае за данъчни цели, разходите, които компанията майка е направила във
връзка с дъщерното си дружество. Това е само право, но не и задължение за тази държава.
Метода на освобождаване на участието е лесен за прилагане. Необходимо е размера на
получения дивидент да не се включва в печалбата на компанията-майка, подлежаща на
облагане с корпоративен данък.
4.2 Метод II – Съотношение 95/5
При този метод само 5 % от получения дивидент от дъщерно дружество се включва в
печалбата на компания-майка, подлежаща на облагане с корпоративен данък. Едновременно с
това се признават за данъчни цели, разходите които компанията-майка е направила във връзка
с дъщерното си дружество. Следователно 95 % от получения дивидент от дъщерното
дружество е освободен от облагане с корпоративен данък. Разликата между метода на
освобождаване на участието и този метод се изразява в това, че при първия метод се
освобождава от облагане 100 % от получения дивидент, а при втория метод само 95 %.
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4.3 Метод III – Кредитен метод
При този метод, получените дивиденти от дъщерното дружество се включват в
печалбата на компанията-майка, подлежаща на облагане с корпоративен данък. След това се
определя дължимия корпоративен данък.
Така определения данък се намалява с част от платения данък от дъщерното
дружество, съответстваща на дела на компанията-майка в капитала на дъщерното дружество.
Ако компания-майка притежава 60 % от акциите в дъщерното си дружество, тя намалява
корпоративния си данък с 60 % от данъка платен от дъщерното дружество в друга държава.
Компанията-майка има право на данъчен кредит при определяне на дължимия корпоративен
данък (данък печалба), който трябва да внесе.
Данъчният кредит е до размера на дължимия корпоративен данък/данък печалба за
получения дивидент в държавата на компанията-майка – не може да го превишава, ако
например данъчната ставка на корпоративния данък/данък печалба в държавата на
компанията-майка е по-ниска от данъчната ставка в държавата-членка на дъщерното
дружество.
При този метод има значение размера на данъчната ставка в държавата на компаниятамайка и ставката в държавата на дъщерното дружество. Ако данъчната ставка в държавата на
дъщерното дружество е по-ниска от данъчната ставка в държавата на компанията-майка, ще
се получи допълнително облагане на получения дивидент, защото дължимия корпоративен
данък/данък печалба за него ще е по-висок отколкото е ползвания данъчен кредит. Ако е
налице обратната ситуация – данъчната ставка в държавата на дъщерното дружество е повисока от ставката в държавата на компанията-майка, тогава данъчния кредит няма да бъде
ползван в пълен размер, а само до размера на дължимия корпоративен данък/данък печалба за
получения дивидент в държавата на компанията-майка.
Кредитния метод е по-сложен за прилагане в сравнение с другите методи. При този
метод е необходимо да се доказва платения данък от дъщерното дружество. При определяне
на данъчния кредит е необходимо да се вземе под внимание размера на ставките за
корпоративен данък/данък печалба в държавите на компанията-майка и дъщерното
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дружество. Също така трябва да бъде отчетен дела, който компанията-майка притежава в
капитала на дъщерното си дружество.
II. ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВА 90/435/ЕИО В НАЦИОНАЛНОТО
ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Особеното при въвеждането на тази директива е, че всяка държава има право на избор
на начина на освобождаване на дивидентите, реализирани от дъщерни предприятия в друга
държава-членка.
Посредством измененията в ЗКПО, направени с § 6 от ЗР на ЗИДЗСч (ДВ, бр. 69/2008
г., в сила от 01.01.2009 г.) е въведен е режим на еднакво данъчно третиране при
разпределение на дивиденти без оглед на това дали получателят на дивидентите е местно
лице или чуждестранно лице от държава членка на Европейския съюз или от държава, страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Накратко промените се свеждат до това, че от 01.01.2009 г. е без значение
относителния дял, притежаван в капитала на разпределящото дивиденти дружество, а от
друга – заличава се като критерий минималният срок, в който следва да е налице притежаване
на акциите или дяловете (виж Фиш ІІ.ІІ.3 и Фиш VІ.1).

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2010

ФИШ XII.II.3

B jbfjfgreki

ДИРЕКТИВА 2003/49/ЕО И ТРАНСПОНИРАНЕТО Й В
НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Европейската директива 2003/49/ЕО относно общия данъчен режим приложим спрямо
възнагражденията от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, извършвани между
свързани дружества от различни държави-членки е приета на 3 юни 2003 година.
Директивата е изменена с Директиви 2004/66/ЕС от 26 април 2004 година и 2004/76/ЕС
от 29 април 2004 година.
I. ЦЕЛ, ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА РЕЖИМА НА ДИРЕКТИВАТА
1. ЦЕЛ НА ДИРЕКТИВАТА

Съгласно вътрешното данъчно законодателство на държавите-членки и подписаните от
тях двустранни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане не винаги се постига
избягване на двойното данъчно облагане на възнаграждения от лихви и авторски и
лицензионни възнаграждения. В случаите в които това се постига, цената за бизнеса е
тромава административна процедура и блокиране на парични средства.
Ето защо с тази Директива се цели постигането на облагане с данък на
възнагражденията от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения само веднъж и само в
една държава-членка. Директивата забранява облагането с всякакъв данък, независимо дали е
данък при източника или корпоративен данък върху възнаграждения за лихви, авторски и
лицензионни възнаграждения в страната, в която са възникнали – държавата на източника на
дохода.
Възнагражденията следва да се облагат само в държавата за която действителния
притежател на тези доходи се явява местно лице за данъчни цели.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определенията

за

„лихви”

и

„лицензионни

възнаграждения”се

съдържат

в

разпоредбата на чл.2 на Директивата и до голяма степен се доближават до определенията в
модела на СИДДО на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
„Лихви” – доходи от всякакъв вид дългови задължения, заедно или без ипотечни
гаранции или договорени клаузи за участие в печалбата на длъжника и по-специално доходи,
произтичащи от задължения или заеми, включително премии и приспадащи се дялове,
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свързани с тези дългови задължения или заеми. Лихвите и неустойките за забавено плащане
не представляват лихви по смисъла на това определение (определение за лихви съгласно
модела за спогодба на ОИСР ).
„Лицензионни възнаграждения” – периодични плащания от всякакъв вид дължими
като възнаграждение в замяна на концесия или право за ползване на обект на авторско право
на литературно, артистично или научно произведение, включително филми и компютърни
програми, патенти, фабрична или търговска марка, дизайн или модел, план, секретна формула
или метод, както и за информация и сведения, свързани с придобит опит и практика в
промишлен, търговски или научен сектор. Получени дължими плащания за ползване или
концесия на право отнасящо се до промишлено, търговско или научно оборудване, също са
считани за лицензионни възнаграждения ( определение за лицензионно възнаграждение
съгласно модела на спогодба на ОИСР ).
Директивата се прилага само между свързани лица.
„Свързани лица” - две дружества се считат за свързани :
•

когато едното има пряко участие в размер не по-малко от 25 % в капитала на другото
или

•

когато трето дружество притежава пряко участие в размер не по-малко от 25 % в
капитала на всяко от двете дружества
Ако уговорените между свързани лица възнаграждения се отклоняват от пазарните

условия между несвързани лица, то тогава освобождаването по директивата се прилага само
до размера, който е определен като пазарен, а за превишението, облагането е съгласно
вътрешното законодателство.
Пример : По силата на сключен договор за заем между Дружество А и Дружество В
( свързани лица ) са начислени лихви в размер на 1 000 единици.
Пазарната лихва при същите условия, но при сделка между несвързани лица е 800
единици. Освобождаването по директивата се прилага само до размера на пазарната лихва,
т.е. до 800 единици. Разликата от 200 единици, която представлява превишение над пазарната
лихва ще бъде обложена съгласно вътрешното законодателство.
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3. ОБХВАТ НА ДИРЕКТИВАТА

Директивата не се прилага по отношение на : разпределение на печалби, връщане на
капитал, вземания даващи право на участие в печалбата, конвертируеми облигации даващи
право на замяна и безсрочни ценни книжа.
4. ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ

Тази директива не възпрепятства прилагането на националните разпоредби на
държавите-членки или на такива, основани върху спогодби, които са необходими за
предотвратяване на данъчни измами и злоупотреби. В тази връзка държавите-членки могат
при провеждане на операции, чиято главна цел или една от главните цели е предотвратяване
на данъчна измама, избягване на данъчно облагане или данъчни злоупотреби, да оттегли
ползата предоставяна по Директивата или да откаже нейното прилагане.
II. ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВА 2003/49/ЕС В НАЦИОНАЛНОТО
ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
В хода на преговорите за присъединяване към ЕС, по преговорна глава 10 „Данъчна
политика” Република България е договорила преходни периоди по тази Директива, за
постепенно намаляване на ставката на данъка, удържан при източника върху доходите от
лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, по реда и при условията на Директивата
както следва :
•

за периода 2007-2010 година данъчна ставка в размер 10 на сто;

•

за периода 2011-2014 година данъчна ставка в размер 5 на сто;

•

за периода от началото на 2015 година – премахване на данъка, удържан при
източника по отношение на тези доходи.
В Закона за корпоративното подоходно облагане не са въведени никакви видими

разпоредби, чрез които се транспонира тази Директива. Въпреки това, България прилага като
резултат режима, предвиден в директивата и дерогациите предвидени за страната. Този ефект
е постигнат защото от 01.01.2007 година България редуцира ставката на данъка при
източника за този вид възнаграждения на 10 %. Така без да е необходимо да се въвеждат
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специални норми, ангажиментът за въвеждане на Директивата е изпълнен, въпреки че тази
ставка се прилага не само за доходи на лица, местни за ЕС, но и за всички чуждестранни лица.
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
СПЕЦИФИЧЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ПРИ
ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЕДАЛИЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКО
ДРУЖЕСТВО ИЛИ ЕВРОПЕЙСКО КООПЕРАТИВНО
СДРУЖЕНИЕ

І. ОБХВАТ

Съгласно чл.152 от ЗКПО преместване на седалището на европейско дружество (ЕД)
или европейско кооперативно сдружение (ЕКС) е операция, при която:
1.1. Преместване на седалище от България в друга държава-членка:
Дружеството, без да се прекратява или да учредява ново юридическо лице, премества
седалището си от страната в друга държава - членка, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) №
2157/2001 на Съвета или съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, като активите и
пасивите на дружеството трябва да са ефективно свързани с мястото на стопанска дейност в
страната и резултатите от експлоатирането им трябва да участват при определянето на
данъчния финансов резултат, или
1.2. Преместване на седалище от друга държава-членка в България:
Дружеството, без да се прекратява или да учредява ново юридическо лице, премества
седалището си от друга държава - членка, в страната съгласно чл. 8 от Регламент (ЕО) №
2157/2001 на Съвета или съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, като активите и
пасивите на мястото на стопанска дейност трябва да са ефективно свързани с дружеството в
страната, което възниква в резултат на тази операция, и резултатите от експлоатирането им
трябва да участват при определянето на данъчния финансов резултат.
Характеристики на ЕД (дял 1, чл.1 от
Регламент ЕО №2157/2001)


Дружество, чийто записан капитал е най-малко 120 000 евро, разделен на
акции



Притежава правосубектност



Учредено съгласно законодателството на държавата-членка



Чието седалище и адрес на управление се намират в ЕС
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Понятие за седалище (чл.7 и чл.8 от Регламент ЕО №2157/2001)



Седалището и адресът на управление се намират в една и съща държава-членка



Държава-членка може да наложи седалището и адресът на управление да се
намират на едно и също място

СХЕМА
за преместване на седалището





ПРЕДИ

България

Румъния

Дружество А

СЛЕД

България

Румъния

Дружество А
МСД

седалище

Преместване на седалището

Преместване на седалището
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ІІ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ

2.1. ПРАВОПРИЕМСТВО
2.1.1. При преместване на седалище от България в друга държава-членка:
Съгласно чл. 153, ал.1 от ЗКПО за данъчни цели при преместване на седалището на
европейско дружество или европейско кооперативно сдружение при условията на чл. 152, т.
1: :
1. всички действия, извършени от това дружество за текущия и предходните периоди,
включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени от
мястото на стопанска дейност;
2. дружеството не се облага с корпоративен данък за периода от началото на годината
до датата на операцията;
3. мястото на стопанска дейност се облага с корпоративен данък за периода от
началото на годината по общия ред, като дейността, извършена от дружеството в годината
на операцията, се смята за извършена от мястото на стопанска дейност;
4. мястото на стопанска дейност има право да пренася непренесените данъчни загуби,
формирани от дружеството по общия ред.
2.1.2. При преместване на седалище от друга държава-членка в България:
Разпоредбата на чл.153, ал.2 предвижда, че за данъчни цели при преместване на
седалището на европейско дружество или европейско кооперативно сдружение при
условията на чл. 152, т. 2:
1. всички действия, извършени от мястото на стопанска дейност за текущия и
предходните периоди, включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се
смятат за извършени от дружеството;
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2. мястото на стопанска дейност не се облага с корпоративен данък за периода от
началото на годината до датата на операцията;
3. дружеството се облага с корпоративен данък за периода от началото на годината по
общия ред, като дейността, извършена от мястото на стопанска дейност в годината на
операцията, се смята за извършена от дружеството;
4. дружеството има право да пренася непренесените данъчни загуби, формирани от
мястото на стопанска дейност, по общия ред.
2.1.3. Други приложими разпоредби при преместване на седалището:
На основание чл. 154 от ЗКПО разпоредбите на раздел II от глава деветнадесета по
отношение на активите и пасивите, печалбите и загубите и данъчните временни разлики се
прилагат и при преместване на седалището на европейско дружество или европейско
кооперативно сдружение. (виж Фиш ІV.ІІІ.1 и ІV.ІІІ.2)
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КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК
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І. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЯ ДАНЪЧЕН ПЕРИОД (чл.115 от ЗКПО)

1. Преобразуващите се дружества и местата на стопанска дейност на чуждестранни
лица се облагат с корпоративен данък за последния данъчен период по общия ред на закона.
Данъчното облагане е окончателно.
Важно!!! Данъчните временни разлики се „обръщат”.
2. За данъчни цели наличните активи и пасиви към датата на преобразуването се
смятат за реализирани по пазарни цени и се отписват.
3. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се
увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната
цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването.
Свързаните с актива или пасива данъчни временни разлики се признават през последния
данъчен период по общия ред на закона. При определяне на данъчния финансов резултат се
прилага чл. 66, ал. 1 и 2 (преобразуване на счетоводния финансов резултат със счетоводна
балансова стойност и с данъчна стойност на амортизируемите активи – виж Фиш ІІ.V.8).
Внимание!!! Гореизложеното не се прилага при преобразуване при условията и по
реда на раздели II и III (специфичен режим за данъчно третиране при преобразуване – виж
Фиш ІV.ІІІ.1, ІV.ІІІ.2 и ІV.ІV.1).
І.1. Изключения:

Съгласно чл. 116, ал.1 от ЗКПО членове 115 (данъчно облагане за последния данъчен
период) и 117 (деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период) не се прилагат
в случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по чл. 264 от Търговския закон.
Новоучреденото дружество поема всички задължения за определяне на данъчния финансов
резултат и внасянето на дължимия корпоративен данък за цялата година на преобразуването.
За данъчни цели всички права и задължения, произтичащи от действия, извършени от
преобразуващото

се

дружество

за

текущия

и

предходни

периоди,

включително

преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени от новоучреденото
дружество (чл.116, ал.2).
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ІІ. АВАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩИ ИЛИ НОВОУЧРЕДЕНИ ДРУЖЕСТВА
(чл.118 от ЗКПО)



След преобразуването приемащите или новоучредените дружества правят
тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването.



При преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от
Търговския закон новоучреденото дружество прави месечни или тримесечни
авансови вноски по общия ред на закона въз основа на данъчния финансов
резултат на преобразуващото се дружество.

Внимание!!!

За

годината,

следваща,

годината,

през

която

е

осъществено

преобразуването новоучреденото или приемащото дружество следва да извършва месечни
или тримесечни авансови вноски по общия ред на закона.
В случаите, когато следва да извършва месечни авансови вноски, базата, която се
взема предвид във формулата по чл. 86 от ЗКПО за определяне на вноските за периода януари
– март на текущата година, е декларираната данъчна печалба за годината преди предходната
на приемащото дружество. В някои от случаите на преобразуване (например при сливане)
няма да е налице база за определяне на месечни авансови вноски за периода януари – март,
тъй като дружеството, учредено в резултат на преобразуването е възникнало в предходната
година. При друга форма на преобразуване (например вливане), месечните авансови вноски
за периода януари – март следва да се извършват на базата на данъчната печалба за годината
преди предходната на приемащото дружество, разбира се, ако то е съществувало през тази
година.
Примери:
1. Дружество А и дружество В са учредени през 2005 г. През 2008 г. е осъществено
сливане на двете дружества, в резултат на което е възникнало ново дружество С. За 2008 г.
дружество С е декларирало данъчна печалба и следователно трябва да извършва месечни
авансови вноски през 2009 г. Същите се определят както следва:
1.1. За периода януари - март – 0 лв. (липсва база за определянето на месечните
авансови вноски за този период, защото дружество С не е съществувало през 2007 г.)
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1.2. За периода април – декември – месечните авансови вноски се определят на базата
на декларираната от дружество С данъчна печалба за 2008 г. За месец април е налице
увеличение на месечната авансова вноска на основание чл. 86, ал. 2 от ЗКПО (виж Фиш
ІІ.VІІІ.2).
2. Дружество А и дружество В са учредени през 2005 г. През 2008 г. е осъществено
вливане на дружество А в дружество В. За 2007 г. дружество В е декларирало данъчна
печалба. За 2008 г. дружество В също е декларирало данъчна печалба и следователно трябва
да извършва месечни авансови вноски през 2009 г. Същите се определят както следва:
2.1. За периода януари - март – месечните авансови вноски се определят на базата на
декларираната от дружество В данъчна печалба за 2007 г. В случая за база се взема предвид
само данъчната печалба за 2007 г. на дружество В, защото законът не предвижда обединяване
на данъчните финансови резултати на вливащото се и приемащото дружество. Такъв ред не е
предвиден, защото макар и по-справедлив, би довел до неоправдано усложняване на данъчния
закон, още повече, че от 2008 г. е налице задължение за извършване на увеличение или
намаление на месечната вноска за април, чрез което се неутрализира разликата между
размерите на данъчните печалби за предходната година и годината преди предходната.
2.2. За периода април – декември – месечните авансови вноски се определят на базата
на декларираната от дружество В данъчна печалба за 2008 г. За месец април ще е налице
увеличение или намаление на месечната авансова вноска на основание чл. 86, ал. 2 или 3 от
ЗКПО в зависимост от размерите на данъчната печалба на дружество В за 2007 г. и 2008 г.
(виж Фиш ІІ.VІІІ.2).
ІІІ. ПРЕНАСЯНЕ НА ДАНЪЧНА ЗАГУБА ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЕ (чл.119 от ЗКПО)

1. При преобразуване по Търговския закон приемащите или новоучредените дружества
не могат да пренасят данъчните загуби, формирани от преобразуващите се дружества.
Този ред не се прилага при преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на
чл. 264 от Търговския закон.
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2. При продажба на предприятие по чл. 15 от Търговския закон правоприемникът не
може да пренася данъчните загуби, формирани от отчуждителя.
ІІІ. РЕГУЛИРАНЕ НА СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ (чл.120 от ЗКПО)



При преобразуване по Търговския закон приемащите или новоучредените
дружества не могат да признават за данъчни цели непризнатите разходи за
лихви в преобразуващите се дружества от прилагане на режима на слабата
капитализация.

Този ред не се прилага при преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на
чл. 264 от Търговския закон.


При продажба на предприятие по чл. 15 от Търговския закон правоприемникът
не може да признава за данъчни цели непризнатите разходи за лихви при
отчуждителя от прилагане на режима на слабата капитализация.

ІV. СПЕЦИФИЧЕН СЛУЧАЙ – ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
ЧРЕЗ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО ВЪРХУ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:
Съгласно чл. 116а, ал.1 от ЗКПО при преобразуване чрез прехвърляне на имущество
върху едноличния собственик по чл. 265 от Търговския закон всички права и задължения,
произтичащи от действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и
предходни периоди, включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се
смятат за извършени от едноличния търговец.
Според разпоредбата на чл. 116а, ал. 6 преобразуващото се дружество не прилага чл.
115, ал. 2 и 3 (виж т. І по-горе).
ІV.1. Подаване на декларация:
На основание чл.116, ал.2 от ЗКПО едноличният търговец е задължен да подаде
данъчна

декларация

за

корпоративния

данък

за

последния

данъчен

период

на

преобразуващото се дружество по реда на чл. 117, ал. 1 и да внесе този данък в срока по чл.
117, ал. 2. (виж Фиш ІV.І.1)
ІV.2. Авансови вноски:
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След преобразуването едноличният търговец прави тримесечни авансови вноски в
годината на преобразуването (чл. 116а, ал. 3 от ЗКПО).
ІV.3. Пренасяне на данъчни загуби:
Съгласно чл. 116а, ал. 4 от ЗКПО едноличният търговец не може да пренася данъчните
загуби, формирани от преобразуващото се дружество.
ІV.4. Регулиране на слабата капитализация:
На основание чл. 116а, ал. 5 от ЗКПО едноличният търговец не може да признава за
данъчни цели непризнатите разходи за лихви в преобразуващото се дружество от прилагане
на режима на слабата капитализация.
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І. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

1. Видове преобразуване, при които се прилага специфичния режим:
•

Вливане (чл. 126 от ЗКПО);

•

Сливане (чл. 127 от ЗКПО);

•

Разделяне (чл. 128 от ЗКПО);

•

Отделяне (чл. 129 от ЗКПО) ;

•

Прехвърляне на обособена дейност (чл. 130 от ЗКПО) ;

•

Замяна на акции/дялове (чл. 131 от ЗКПО);

(Виж точка V Схеми за преобразуване на дружества)
•

Преустройство на кооперативни организации, включително такива от други
държави – членки на Европейския съюз, когато са налице условията по раздел ІІ
на глава деветнадесета от ЗКПО.

2. Териториално разположение на дружествата при които се прилага
специфичния режим
•

Преобразуване на местни дружества;

•

Преобразуване в което участва чуждестранно дружество от страна членка на ЕС;

ІІ. Основно изискване при преобразуване на дружествата
•

Преобразуването се извършва, чрез издаване на акции (дялове), а не чрез
парични плащания. По смисъла на тази глава издаване на акции или дялове е
налице, когато се предоставят новоиздадени или притежавани собствени акции
или дялове от новоучредено, приемащо или придобиващо дружество (чл.133 от
ЗКПО).

•

Допустимо

е

парично

плащане

на

акционерите

или

съдружниците,

в

преобразуващите се или придобитите дружества само до 10% от номиналната
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стойност на издадените акции или дялове в резултат на преобразуването
(чл.132, ал.1 от ЗКПО).
•

Издаване на акции или дялове – предоставени новоиздадени или притежавани
собствени акции или дялове. В случаите на вливане, разделяне и отделяне може
да не се издават акции, когато това се допуска от Търговския закон (чл.132, ал.2 от
ЗКПО).

ІІІ. Изисквания към дружествата-участници в преобразуването :
1. Преобразуващи се дружества
Преобразуващи дружества по смисъла на чл.135 от ЗКПО са :
•

местно преобразуващо се дружество;

•

преобразуващо се дружество от друга държава- членка на Европейския съюз;

•

място на стопанска дейност в страната на преобразуващото се дружество от друга
държава-членка на Европейския съюз.

Получаващите дружества прехвърлят активи и пасиви в резултат на преобразуването
(вливащо, сливащо се дружество)
2. Получаващи дружества;
Получаващи дружества по смисъла на чл.136 от ЗКПО са :
•

местно новоучредено или приемащо дружество;

•

новоучредено или приемащо дружество от друга държава - членка на

Европейския съюз;
•

място на стопанска дейност в страната на новоучредено или приемащо
дружество от друга държава - членка на Европейския съюз.

Получаващите дружества са новоучредени или съществуващи дружества, които
получават прехвърлените активи и пасиви от преобразуващите се дружества
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Дружество от друга държава - членка на Европейския съюз
Разпоредбата на чл.137 от ЗКПО регламентира условията на които трябва да
отговаря едновременно дружеството, за да се квалифицира като дружество от друга
държава - членка на Европейския съюз, а именно:
•

правната форма на дружеството е в съответствие с приложение № 3;

•

дружеството е местно лице за данъчни цели на друга държава - членка на
Европейския съюз, съгласно съответното данъчно законодателство и по силата на
спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава не се смята за
местно лице за данъчни цели в друга държава извън Европейския съюз;

•

печалбите на дружеството се облагат с данък по приложение № 4 или с подобен
данък върху печалбите и дружеството няма право на избор или възможност за
освобождаване от облагане с този данък.
ІІІ. Прехвърляне на обособена дейност
1. Обособена дейност. Определение /чл.134 от ЗКПО/
Обособената дейност е съвкупност от активи и пасиви на дружество на базата на

които от :
•

организационна,

•

функционална и

•

финансова гл.точка може да се извършва самостоятелна стопанска
дейност.

2. Прехвърляне на обособена дейност
Прехвърлянето на обособена дейност е регламентирано с чл.130 от ЗКПО.
Прехвърляне на обособена дейност е преобразуване, при което една, повече или
всички обособени дейности на преобразуващо се дружество преминават към едно или
повече съществуващи (приемащи) или новоучредени дружества, като в замяна
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съществуващите или новоучредените дружества издават акции или дялове в полза на
преобразуващото се дружество и преобразуващото се дружество не се прекратява.
ІV. Замяна на акции или дялове
Съгласно чл. 131 от ЗКПО, замяна на акции или дялове е преобразуване, за което
едновременно са изпълнени следните условия:
1. придобиващото дружество в резултат на преобразуването притежава повече от
половината от акциите с право на глас или от дяловете на придобитото дружество или,
когато вече притежава такъв дял от капитала, придобива допълнителен дял от акциите
или дяловете;
2. акционерите или съдружниците в придобитото дружество заменят акциите или
дяловете си срещу издаване на акции или дялове от придобиващото дружество.
V. Схеми за преобразуване на дружества
Схемите по-долу илюстрират случаи на местно преобразуване с оглед на това, че
масовият случай обхваща преобразуване, в което участват само местни търговски
дружества.

1. Вливане

преди

след

акционери

X

Y

А

X

Y

Z

Z

В

В
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2. Сливане

преди

след

акционери

X

X

Y

Y

Z

Z

А

С

В

3. Разделяне

преди
акционери

X
55 %

Клон
A

след

X

Y
45 %

Клон
Б

Y
55 %

А

45 %

Б

Забележка: А и Б са новоучредини дружества
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4. Отделяне

преди

след

акционери

X

X

Y

55 %

55 %

45 %

Дружество А
клон
клон
A
Б

2

Y
45 %

Дружество

1

С

2

А
С

1 – Прехвърляне на клон Б към дружество С
2 – Предоставяне на ценните книжа на С на Х и Y

5. Прехвърляне на обособена дейност

преди

след

акционери

X

Y

А
Обособена
дейност

Z

В

X

Y

А

А

Z

В

В
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6. Замяна на акции (дялове)

преди
Х

след
Y

X

В

Х

Y

над 50%

А

9

В

А

В

Придобиващото дружество “В” придобива над 50% от правата на глас в
придобитото дружество “А”

9

Акционерът (X) в придобитото дружество заменя част

от акциите си в “А” за

акции в “В”
9

Операцията засяга само акционерите на дружествата

9

Няма никаква промяна в активите и пасивите на дружествата “А” и “В”
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І. КАТЕГОРИИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ПРЕДМЕТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ (чл. 139
от ЗКПО)

1.1. активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди и след
преобразуването участват при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО
(чл.139, т.1). За тези активи и пасиви се изготвя справка по реда на чл.141 от ЗКПО със
следното съдържание:
СПРАВКА
Вид и
наименование на
актива/пасива
1

Счетоводна
стойност
2

Данъчна
временна
разлика
3

Резерв от последваща
оценка (преоценъчен
резерв)
4

В справката се посочват данни, които идентифицират преобразуващите се и
получаващите дружества, както и датата на преобразуването и съдебното решение за
вписването му.
Копие от справката се предава на получаващите дружества и на органа по
приходите в срок до края на месеца, следващ месеца на преобразуването.
1.2. активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди
преобразуването са участвали и в резултат на преобразуването престават да участват при
определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО (чл.139, т.2);
1.3. активи и пасиви, резултатите от експлоатирането на които преди
преобразуването не са участвали и в резултат на преобразуването участват при
определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО (чл.139, т.3);
При преобразуването всички права и задължения, произтичащи от действия,
извършени от преобразуващите се дружества за текущия и предходни периоди по
отношение на прехвърлените активи и пасиви по чл. 139, т. 1, включително
преобразуванията при определяне на данъчния финансов резултат, преминават към
получаващите дружества.
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ІІ. ДАНЪЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО

2.1. Данъчни последици, свързани с прехвърлени активи и пасиви по чл. 139,
т.1:


Счетоводните печалби и загуби, възникнали при отписване на активи и
пасиви по чл.139, ал.1 от ЗКПО в резултат на преобразуването не се
признават за данъчни цели.

Това означава, че разликата между пазарната стойност на прехвърлените
активи/пасиви и тяхната данъчна стойност не се облага.


Всички

данъчни

временни

разлики,

свързани

с

прехвърлените

активи/пасиви и възникнали преди преобразуването не се обръщат
(признават) към момента на преобразуването и се считат за възникнали
при получаващите дружества /чл.140, ал.2 от ЗКПО/.


Резервът от последваща оценка /преоценъчният резерв/ за активи ,
резултатите от експлоатирането на които преди и след преобразуването
участват при определяне на данъчния финансов резултат по този закон /по
чл.139, т.1 от ЗКПО/ и тези активи не са данъчни амортизируеми активи,
се прехвърля от преобразуващото се дружество и се смята за възникнал
при получаващото дружество. Преобразуващото дружество не прилага
чл.45 от ЗКПО (увеличение на счетоводния финансов резултат с резерв
от последваща оценка на неамортизируеми активи), т.е преобразуващото
дружество не увеличава счетоводния финансов резултат със стойността на
отписания преоценъчен резерв при отписването на активите, които не са
данъчни амортизируеми активи.



Специално данъчно третиране при прехвърляне на обособена дейност
(чл.150 от ЗКПО):

Възникналите счетоводни печалби или загуби при преобразуващо се дружество в
резултат на прехвърляне на обособена дейност не се признават за данъчни цели в
годината на отчитането им и формират данъчна временна разлика от последваща оценка,
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която се смята за възникнала по отношение на новопридобитите акции или дялове и се
признава за данъчни цели по общия ред на закона.
Когато акциите или дяловете са държани от преобразуващото се дружество
непрекъснато за срок не по-кратък от 5 години, данъчната временна разлика не се
признава за данъчни цели към момента на преобразуването и през следващите години.
2.2. Данъчни последици, свързани с прехвърлени активи и пасиви по чл. 139,
т.2:


На основание чл.142, ал.1 възникналите счетоводни печалби или загуби
при отписване на активи и пасиви по чл. 139, т. 2, свързани с място на
стопанска дейност на местно дружество в друга държава - членка на
Европейския съюз, не се признават за данъчни цели. Данъчните временни
разлики, които са свързани с тези активи и пасиви, не се признават за
данъчни цели към момента на преобразуването и през следващите години
(чл.142, ал.2).

Изключение за случаите извън ал.1 на чл. 142:


За данъчни цели наличните към момента на преобразуването активи и
пасиви по чл. 139, т. 2, се смятат за реализирани по пазарни цени и се
отписват.



При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов
резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена
като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната
му стойност към датата на преобразуването. Свързаните с актива или
пасива данъчни временни разлики се признават през последния данъчен
период по общия ред на закона. При определяне на данъчния финансов
резултат се прилага чл. 66, ал. 1 и 2 (преобразуване на счетоводния
финансов резултат при отписване на данъчни амортизируеми активи).

2.3. Данъчни последици, свързани с прехвърлени активи и пасиви по чл. 139,
т.3:


Няма данъчни последици за преобразуващите се дружества.
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ІІІ. ДАНЪЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПОЛУЧАВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА

3.1. Данъчни последици, свързани с прехвърлени активи и пасиви по чл. 139,
т.1:


Данъчните временни разлики, които са свързани с активи и пасиви по
чл.139, т.1 от ЗКПО, възникнали при преобразуващите се дружества преди
преобразуването се считат за възникнали при получаващите дружества.



Съгласно чл. 140, ал. 3 от ЗКПО (виж по-долу изключенията от прилагане
на тази разпоредба), когато актив или пасив е признат съгласно
счетоводното законодателство при получаващото дружество на стойност,
различна от стойността му преди преобразуването, разликата между двете
стойности формира данъчна временна разлика от последваща оценка или с
нея се коригира горепосочената данъчна временна разлика. В този случай
съгласно чл.141, ал.3 се изготвя нова справка от получаващото
дружество и копие от нея се предава на органа по приходите заедно с
годишната данъчна декларация. Справката съдържа следната информация
за всеки актив или пасив:
СПРАВКА

Вид и
наименование
на
актива/пасива

Счетоводна
стойност

1

2

Данъчна
Данъчна
вр.разлика преди вр.разлика след
преобразуването преобразуването
3

4

Резерв от
последваща
оценка
(преоценъчен
резерв)
5

В справката се посочват данни, които идентифицират преобразуващите се и
получаващите дружества, както и датата на преобразуването и съдебното решение за
вписването му.
Когато след подаване на посочената справка в резултат на преобразуването се
извършат корекции съгласно счетоводното законодателство в стойностите на активите и
пасивите, получаващото дружество изготвя коригираща справка. Коригиращата
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справка се предава на органа по приходите в срок до края на месеца, следващ месеца на
настъпване на обстоятелствата, налагащи корекцията.


Съгласно чл. 140, ал.4 от ЗКПО резервът от последваща оценка за активи
по чл.139, т.1, които не са данъчни амортизируеми активи се прехвърля от
преобразуващото се дружество и се смята за възникнал при получаващото
дружество.

Когато

прехвърленият

резерв

от

последваща

оценка

(преоценъчен резерв) по изречение първо не е отчетен счетоводно при
получаващото дружество, в годината на отписване на съответния актив, с
който е свързан резервът, се увеличава счетоводният финансов резултат с
размера на резерва, когато резервът е положителна величина, съответно се
намалява счетоводният финансов резултат, когато резервът е отрицателна
величина.
Забележка: Този ред не се прилага за създадения резерв от последващи оценки
на финансови активи и пасиви на финансовите институции, когато счетоводният
финансов резултат е бил преобразуван по реда на чл. 97 (виж Фиш ІІ.ІХ.1) с печалбите и
загубите от тези последващи оценки. Този резерв не се посочва в справките по чл. 141.


Данъчните амортизируеми активи се завеждат в данъчния амортизационен
план/ДАП/ по стойности, равни на стойностите им в ДАП на
преобразуващото се дружество. Копие от данъчния амортизационен план
на преобразуващото се дружество към момента на преобразуването се
предава на органа по приходите заедно с копието от справката по чл. 140,
ал. 6 (тази справка е посочена в т. І по-горе).



Когато в резултат на преобразуването получаващото дружество признае
съгласно счетоводното законодателство активи или пасиви, които не са
били признати при преобразуващото се дружество, счетоводно отчетените
приходи и разходи след преобразуването по повод на тези активи и пасиви
не се признават за данъчни цели. Когато активите по изречение първо са
амортизируеми за счетоводни цели, същите не се завеждат в данъчния
амортизационен план на получаващото дружество и за тях не се
начисляват данъчни амортизации. Възникналата счетоводна печалба при
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получаващото дружество в резултат на преобразуването, съответно
счетоводно признатите приходи по повод на възникнала отрицателна
репутация, не се признават за данъчни цели. (чл. 140, ал. 7)
Например: Да приемем, че преобразуващото се дружество е избрало праг на
същественост за признаване на дълготрайни активи в размер на 600 лв., а получаващото
дружество прилага праг в размер на 500 лв. (Забележка: активите са придобити след
01.01.2008 г.). В този случай активи на стойност например 550 лв. напълно обосновано са
изписвани като разход от преобразуващото се дружество. Следователно, ако те бъдат
включени в ДАП на получаващото дружество, ще намалят повторно данъчната печалба.


Според ал. 8 на чл. 140 (виж по-долу изключенията от прилагане на тази
разпоредба), когато актив на преобразуващото се дружество не е признат
съгласно счетоводното законодателство при получаващото дружество, със
сумата на този актив се намалява счетоводният финансов резултат при
определяне на данъчния финансов резултат на получаващото дружество за
годината

на

преобразуването,

включително

при

определяне

на

тримесечните авансови вноски. Когато пасив на преобразуващото се
дружество не е признат съгласно счетоводното законодателство при
получаващото дружество, със сумата на този пасив се увеличава
счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов
резултат на получаващото дружество за годината на преобразуването,
включително

при

определяне

на

тримесечните

авансови

вноски.

Данъчните временни разлики, възникнали преди преобразуването, които
са свързани с актив или пасив по изречение първо или второ, се признават
при получаващото дружество през годината на преобразуването по общия
ред на закона. (Тази хипотеза е обратна на разгледаната в ал. 7 на чл. 140).
Внимание! На основание чл. 141, ал.6 от ЗКПО копията от справките, описани погоре, и от данъчния амортизационен план по чл. 140 ,ал. 5 се подават в
териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация
на получаващите дружества на магнитен или оптичен носител, или по
електронен път.
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Алинеи 3, 6 и 8 на чл. 140 не се прилагат за:
1. данъчни амортизируеми активи;
2. активи и пасиви по отсрочени данъци;
3. репутацията, когато отчетените във връзка с нея счетоводни приходи и
разходи не се признават за данъчни цели;
4. суми, които за преобразуващото се дружество са активи, а за получаващото
дружество - пасиви;
5. суми, които за преобразуващото се дружество са пасиви, а за получаващото
дружество - активи;
6. акции или дялове на получаващото дружество, притежавани от
преобразуващото се дружество;
7. изкупени собствени акции от преобразуващото се дружество;
8. записан, но невнесен капитал на преобразуващото се дружество;
9. активи и пасиви по чл. 139, т. 2.
Забележка:
Тези
изключения
имат
своята
логика
в
обстоятелството, че това са обекти, чието счетоводно отчитане не
би могло да повлияе върху данъчния финансов резултат. Това се
дължи или на изрични разпоредби на ЗКПО, например тези за
данъчните амортизации, отсрочените данъци, репутацията. В
случаите по т. 5-8 става въпрос за насрещни вземания и
задължения на преобразуващото се и приемащото дружество, които
се погасяват в момента на преобразуването поради сливането на
кредитор и длъжник. Т. 9 се отнася за активи и пасиви, по
отношение
на
които
не
се
прилага
облекчения
режим
на
б
й
3.2. Данъчни последици, свързани с прехвърлени активи и пасиви по чл. 139,
т.2:


Няма данъчни последици за получаващите дружества.

3.3. Данъчни последици, свързани с прехвърлени активи и пасиви по чл. 139,
т.3:


Съгласно чл. 143, ал. 1от ЗКПО активите и пасивите се оценяват за
данъчни цели при получаващите дружества по стойността им, определена
съгласно националното счетоводно законодателство.
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Данъчните амортизируеми активи се завеждат в данъчния амортизационен
план по общия ред на закона (чл.143, ал.2).

3.4. Пренасяне на данъчни загуби:
Данъчни загуби, формирани от преобразуващото се дружество не могат да се
приспадат от получаващото дружество (чл.144, ал.1 от ЗКПО).
Изключение: В случаите на вливане или сливане, в резултат на което възниква
място на стопанска дейност в страната на дружество от друга държава-членка на ЕС, и това
дружество не е имало преди преобразуването място на стопанска дейност в страната.

3.5. Регулиране на слабата капитализация
Непризнатите разходи за лихви при прилагане на режима на слабата капитализация
от преобразуващите се дружества не се признават за данъчни цели при получаващите
дружества (чл.146, ал.1 от ЗКПО).
Изключение: Цитираният принцип не се прилага в случаите на вливане и сливане, в
резултат на което възниква място на стопанска дейност в страната на дружество от друга
държава-членка на ЕС, и това дружество не е имало преди преобразуването място на
стопанска дейност в страната (чл.146, ал.2 от ЗКПО).
3.5.Отписване на дял


Не се признават за данъчни цели при получаващото дружество печалбите и
загубите, възникнали по повод отписване на дял от капитала на
преобразуващото се дружество /чл.148, ал.1 от ЗКПО/ ;



Тези доходи не подлежат на облагане с данък при източника /чл.148, ал.2
от ЗКПО/.

3.6.Подаване на данъчна декларация


Подава се от новоучредените/приемащите дружества;



За последния данъчен период на преобразуващото се дружество;
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В 30-дневен срок от датата на преобразуването (датата на вписването в
търговския регистър)

3.7. Авансови вноски


Тримесечни - правят се от получаващите дружества в годината на
преобразуването;



Месечни или тримесечни – правят се от получаващите дружества в
случаите на чл.144, ал.2 от ЗКПО (вливане или сливане, в резултат на
което възниква място на стопанска дейност в страната на дружество
от друга държава - членка на ЕС, и това дружество не е имало преди
преобразуването място на стопанска дейност в страната). Авансовите
вноски се правят по общия ред на закона въз основа на данъчния финансов
резултат на преобразуващите се дружества.

(Виж също Фиш ІV.ІІ.1)
ІV.

ДАНЪЧНИ

ПОСЛЕДИЦИ

ЗА

АКЦИОНЕРИ/СЪДРУЖНИЦИ

В

ПРЕОБРАЗУВАЩИ СЕ И ПРИДОБИТИ ДРУЖЕСТВА

4.1. Местни юридически лица
Съгласно чл. 149, ал. 1 от ЗКПО възникналите счетоводни печалби или загуби
при акционери или съдружници в преобразуващи се или придобити дружества в резултат
на придобиване на акции или дялове от получаващи или придобиващи дружества не се
признават за данъчни цели в годината на отчитането им и формират данъчна временна
разлика от последваща оценка.
Според ал.2 на чл. 149 данъчните временни разлики, възникнали при акционерите
или съдружниците преди преобразуването, които са свързани с отписаните акции или
дялове в преобразуващите се или придобитите дружества, не се признават за данъчни
цели към момента на преобразуването.
Тези данъчни временни разлики (по ал. 1 и 2) се смятат за възникнали по
отношение на новопридобитите акции или дялове и се признават за данъчни цели по
общия ред на закона.
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Извод: Възникналата счетоводна печалба в резултат на замяната на едни
акции/дялове с други не се облага в момента на преобразуване, а в момента на
разпореждане с новопридобитите акции/дялове.
4.2. Чуждестранни юридически лица
Съгласно чл.149, ал.4 от ЗКПО доходите, реализирани от чуждестранни
юридически лица, които са акционери или съдружници в местни преобразуващи се или
придобити дружества, от придобиване на акции или дялове в резултат на преобразуване
се облагат или освобождават от данък при източника по общия ред на закона към датата
на преобразуването.
Данъкът при източника се дължи от акционера или съдружника при разпореждане
под каквато и да е форма с новопридобитите акции или дялове и се внася в срок до 60 дни
от разпореждането.
На основание чл. 149, ал.6 от ЗКПО чуждестранните юридически лица са
задължени да подават до 31 януари на съответната година в Териториална дирекция на
Националната агенция за приходите - София, декларация, с която да удостоверят, че не са
се разпоредили с новопридобитите в резултат на преобразуването акции или дялове.
Лицата трябва да подават такава декларация ежегодно до годината на разпореждане с
новопридобитите акции или дялове.
При неподаване на декларацията в срок, освен следващото се административно
наказание, се смята и че чуждестранното юридическо лице се е разпоредило с
новопридобитите акции или дялове (чл.149, ал.7 от ЗКПО).
Специфичен случай: Съгласно чл. 149, ал. 8 от ЗКПО не е налице реализиране на
доход от чуждестранно юридическо лице при придобиване на акции или дялове в
резултат на преобразуване чрез отделяне, с изключение на отделяне, при което се
обезсилват акции на преобразуващото се дружество. За целите на определяне на данъка
при източника при последващо разпореждане с акциите или дяловете по изречение първо
документално доказаната им цена на придобиване е нула.
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Забележка: по този начин се избягва твърде сложното преизчисляване и
преразпределяне на стойността на акциите в преобразуващото се дружество към тези в
приемащото дружество.
4.3. Местни и чуждестранни физически лица


към момента на придобиване на новоиздадените акции се изчислява
облагаем доход на физическото лице и дължим данък



подава се данъчна декларация



данъкът не се внася към момента на замяната на акциите



данъкът се внася след последващата продажба на новоиздадените акции

V. ЗАБРАНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИЯ РЕЖИМ НА ОБЛАГАНЕ
ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Специфичният режим на облагане при преобразуване не се прилага ако
преобразуването е насочено към отклонение или избягване на данъчното законодателство,
т.е когато:


Липсва икономическа обоснованост за преобразуването;



Чрез него се прикрива разпореждане с активи;
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА СПЕЦИФИЧНИЯ И ОБЩ РЕЖИМ НА
ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ

1.

Дата на преобразуване

Дата на преобразуване за данъчни цели е датата на вписване на преобразуването в
търговския регистър /чл.113 от ЗКПО/.
2.

Последен данъчен период при прекратяване на преобразуващо се
дружество
•

при прекратяване на преобразуващо се дружество, последен данъчен

период е периодът от началото на годината до датата на преобразуването;
•

за преобразуващите се дружества, които са новообразувани през

годината на преобразуване, последен данъчен период е периодът от датата на
учредяването до датата на преобразуването.
ІІ. ПРИЛОЖИМИ РЕЖИМИ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА
ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ

1. Общ режим
2. Специфичен режим
Режимът на данъчно облагане при преобразуване се определя в зависимост от :
•

Вида на преобразуването /Сливане, Вливане, Разделяне, Отделяне, Замяна на
акции, Прехвърляне на обособена дейност; Преобразуване чрез промяна в
правната форма; Прехвърляне на предприятие и др./

•

Териториалното разположение на дружествата, участници в преобразуването /
местни дружества, дружества от държави членки на ЕС, дружества от трети
страни, които не са членки на ЕС/.
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ІІ.

ОБЩИ

ДАНЪЧНИ

ПРАВИЛА,

ПРИЛОЖИМИ

СПРЯМО

ОБЩИЯ

И

СПЕЦИФИЧНИЯ РЕЖИМ НА ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА
ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ

2.1. Деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период (чл.117 от
ЗКПО)
В случаите на прекратяване на преобразуващи се дружества новоучредените или
приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния
данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на
преобразуването.
Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за
приходите по регистрация на новоучреденото или приемащото дружество. При
преобразуване чрез разделяне декларацията се подава от едно от новоучредените или
приемащите дружества.
Корпоративният данък за последния данъчен период се внася от новоучредените или
приемащите дружества в 30-дневен срок от датата на преобразуването след приспадане на
направените авансови вноски.
2.2. Разходи за извършване на преобразуването (чл.121 от ЗКПО)
Счетоводните разходи, извършени по повод на преобразуването, не се признават за
данъчни цели при преобразуващото се дружество. Непризнатите разходи се признават за
данъчни цели при определяне на данъчния финансов резултат на приемащото или
новоучреденото дружество в годината, през която е осъществено преобразуването.
Когато настъпят обстоятелства, определящи, че преобразуването няма да се
осъществи, разходите по ал. 1 се признават за данъчни цели при преобразуващите се
дружества в годината на настъпване на тези обстоятелства, ако са спазени изискванията на
този закон.
2.3. Данъчно третиране при избор на по-ранна дата на преобразуване за
счетоводни цели (чл. 122 от ЗКПО)
1. При избор на по-ранна дата на преобразуване за счетоводни цели по реда на чл.
263ж, ал. 2 от Търговския закон всички действия на преобразуващите се дружества,
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извършени за сметка на новоучредените или приемащите дружества от тази дата до датата
на преобразуване за данъчни цели, се смятат за извършени за данъчни цели от
преобразуващите се дружества.
2. Всички счетоводни приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от
новоучредените или приемащите дружества, се признават за данъчни цели при
преобразуващото се дружество. Тези приходи и разходи, печалби и загуби не се признават
за данъчни цели при новоучредените или приемащите дружества. Счетоводните приходи и
разходи, печалби и загуби за целите на изречения първо и второ са тези, които биха били
отчетени от преобразуващото се дружество, ако не е била предвидена по-ранна дата за
счетоводни цели по реда на чл. 263ж, ал. 2 от Търговския закон.
Преобразуванията при определяне на данъчния финансов резултат, произтичащи от
действията по т. 1, се извършват от преобразуващите се дружества.
2.4. Приложимост на данъчните правила спрямо кооперативни организации и
държавни предприятия (чл. 123 от ЗКПО)
Разпоредбите на глава деветнадесета по отношение на преобразуването на търговски
дружества се прилагат и в случаите на:
1. преустройство на кооперативни организации;
2. прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия по смисъла
на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон при условията на универсално правоприемство.
2.5. Отговорност при преобразуване и преустройство (чл. 124 от ЗКПО)
При преобразуване на търговски дружества или при преустройство на кооперативни
организации новоучредените или приемащите дружества/кооперативни организации са
солидарно отговорни за данъчните задължения на преобразуващите се дружества или
кооперативни организации до размера на получените права.
При прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон правоприемникът е
солидарно отговорен за данъчните задължения на отчуждителя до размера на получените
права.
Получените права се оценяват по пазарни цени.
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