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Облагане при напускане

С текстове в законопроекта за изменение и допълнение на ЗКПО се цели да се 
транспонират и правилата за облагане при напускане, описани в чл. 5 на Директива 
2016/1164 на Съвета на Европейския Съюз („ATAD”). 

Предложените разпоредби ще разширят обхвата на облагаемите трансфери на активи между 
различни части на предприятията. 

Обхват на облагане и изчисляване на резултат от трансфера 

До момента ЗКПО предвиждаше облагане само на трансферите между 
място на стопанска дейност в България и друга част на предприятието, 
разположена извън страната. С новия законопроект се добавят още три 
хипотези, при които би могло да възникне облагане:

• Трансфер на активи от централно управление в България към място на 
стопанска дейност извън страната;

• Трансфер на активи при промяна на юрисдикцията, на която лицето е 
местно – не се прилага за активите, които продължават да са 
ефективно свързани с място на стопанска дейност в България;

• Трансфер на дейност, извършвана от място на стопанска дейност в 
България, към друга държава.

Нови случаи, при 
които се дължи
корпоративен данък за 
трансфер на активи
извън страната
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Облагане би могло да възникне при всеки един от четирите типа 
трансфери, само ако България губи правото си на облагане на резултата 
от последващо разпореждане с трансферирания актив. Предложените 
разпоредби нямат за цел да облагат прехвърлянето на активи между две 
или повече дружества, които са част от мултинационални групи. 

Резултатът от всеки трансфер ще се изчислява като от пазарната цена на 
актива се извади стойността за данъчни цели на трансферирания актив. 
За стойност за данъчни цели на данъчните амортизируеми активи ще се 
приема данъчната им стойност (историческата цена минус натрупаните 
данъчни амортизации) към момента на трансфера. За всички други 
типове прехвърляни активи този показател по същество ще е равен на 
цената им на придобиване като не следва да се вземат предвид ефектите 
от последващи оценки и/или обезценки. 

Когато резултатът от горното изчисление е положителен, с него се 
увеличава счетоводният резултат, а когато калкулацията води до 
отрицателна величина – последната се отразява в намаление при 
изчислението на данъчния резултат.

Разсрочване на дължимия данък при трансфери на 
активи/дейности. Временен трансфер на активи/дейности

Законопроектът предвижда разсрочване на 5 равни годишни вноски 
(първата от които дължима за годината на трансфера) на допълнителните 
задължения за корпоративен данък, възникнали във връзка с облагането 
при напускане. Такова разсрочване е допустимо, в случай че са 
изпълнени определени условия, едно от които е активите да се 
прехвърлят към място на стопанска дейност или централа в държава 
членка на ЕС или ЕИП. 

Временни трансфери до 12 месеца на активи, отговарящи на специфични 
критерии, няма да бъдат предмет на облагане.

Законопроектът цели и да уреди определянето на стойността за данъчни 
цели на активи, трансферирани или върнати към българска централа или 
място на стопанска дейност. 

Разгледаните на тази страница разпоредби не се отнасят до трансфери на 
услуги.

В тази си част законопроектът създава някои неясноти (напр. относно 
допустимите методи за определяне на пазарна стойност, както и относно 
практическото приложение на новите разпоредби, в случаите когато 
централното управление се намира в България), които очакваме да 
намерят отговор в следващи негови версии или във финалния му 
вариант.

Правилата се 
отнасят само за 
трансфери, в които 
участват места на 
стопанска дейност

Правила и при 
връщане на 
трансферирани активи

Важни практически 
въпроси не намират
отговор
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Трансфери на услуги. Данък при източника за услуги между части 
на предприятие, разположени в различни страни

Текстът на законопроекта предвижда и изменения в съществуващите 
разпоредби за облагане на предоставяни услуги между части на едно и 
също предприятие, когато една от тях е в България. На практика нова е 
единствено разпоредбата, указваща, че приходите от предоставени 
услуги в рамките на едно и също предприятие ще трябва да бъдат на 
пазарни нива и за услуги. които ще се предоставят в променен или 
непроменен вид на трето лице. До момента изрична такава разпоредба 
съществуваше само за услуги, които представляват основна/обичайна 
дейност за българското място на стопанска дейност или централа. 

Засегнато е и облагането с данък при източника, когато българско място 
на стопанска дейност получава облагаеми услуги от друга част на 
предприятието извън страната, като за такива случаи се предлагат 
уточнения спрямо досегашния текст. Те гласят, че данък при източника 
ще се дължи, само когато получените услуги са предмет на 
основна/обичайна дейност за предоставящата част на предприятието 
или услугата е предназначена за реализиране в променен или в 
непроменен вид към друго лице.

Услуги между 
различни части на 
предприятие

Данък при източника
за услуги между части 
на предприятието
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