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На 6 декември 2019 г. в Държавен вестник бе публикуван Законът за 
изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 
облагане („ЗКПО“), с който се въвеждат изменения и в разпоредби от 
Закона за данък върху добавената стойност („ЗДДС“), Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), Закона за акцизите и 
данъчните складове („ЗАДС“), Закона за счетоводството, Закона за 
местните данъци и такси („ЗМДТ“) и Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс („ДОПК“). 

Изменения в ЗКПО

Правила за неутрализиране на „хибридни 
несъответствия“

В ЗКПО се имплементира Директива на Съвета на Европейския съюз 
2017/952 (ATAD 2) за несъответствията при хибридни образувания и 
инструменти. Новите правила регулират случаи, при които: 

• е налице намаляване на данъчния резултат на платец на 
доходи/суми без да е налице съответното увеличение на данъчния 
резултат на получателя със сумата на дохода, т. нар. „приспадане без 
включване“;

• поради специфичния данъчен статут на една от страните по 
трансакцията (напр. прозрачно дружество или дружество, участващо 
в данъчна група), един и същ доход се приспада от резултатите на 
две дружества/образувания, местни за данъчни цели на различни 
държави, т. нар. „двойно приспадане“.

Един разпространен случай на приспадане без включване е 
използването на т.нар. „хибридни инструменти“. Това са финансови 
инструменти, които, поради различна класификация за данъчни цели в 
различните държави, водят до отчитане на разход (напр. лихвен разход) 
при издателя на инструмента, но нямат съответното отражение като 
облагаем доход (напр. необлагаем приход от дивиденти) при 
инвеститора/заемодателя.

Новите разпоредби са приложими за трансакции между ограничен кръг 
лица, като за целта се въвежда специална дефиниция за свързани лица 
и за първи път се регламентират структурираните договорености.

Облагане при напускане

В ЗКПО се имплементират и нови правила за облагане при напускане 
съгласно Директива 2016/1164 на Съвета на Европейския съюз (ATAD). 

До момента ЗКПО предвиждаше облагане само на трансферите между 
място на стопанска дейност в България и друга част на предприятието, 
разположена извън страната. С промените се разширява обхватът на 
облагаемите трансфери на активи между различни части на едно и 
също предприятие, като се добавят още три хипотези, при които би 
могло да възникне облагане:

Повечето промени 
влизат в сила от 1 
януари 2020 г.
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• 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.

Облагане би могло да възникне само ако България губи правото си 
на облагане на резултата от последващо разпореждане с 
трансферирания актив. 

Резултатът от всеки трансфер ще се изчислява като от пазарната 
цена на актива се извади стойността за данъчни цели на 
трансферирания актив. Когато изчислението е положителна 
величина се увеличава счетоводният резултат, а когато е 
отрицателна – последната се отразява в намаление при 
изчислението на данъчния резултат.

Предвидени са и специални правила при временни трансфери (за 
срок до 12 месеца), както и за разсрочване на облагането с 
корпоративен данък, в случай че са изпълнени определени 
условия.

Други изменения

Въвежда се пояснителна регламентация по прилагането на режима 
на слаба капитализация при наличие на лихвени разходи по заеми,
когато обезпечение е предоставено едновременно от 
кредитополучател и негово свързано лице. В такива случаи, 
лихвените разходи, съответстващи на частта от обезпечението, 
предоставена от кредитополучателя, няма да подлежат на 
регулация по режима на слаба капитализация. Ако пазарната цена 
на обезпечението, предоставено от кредитополучателя, надвишава 
главницата на заема, лихвените разходи ще бъдат напълно 
изключени от регулацията, дори и да има предоставено 
допълнително обезпечение от свързано лице. 

Разходите за ремонт на техническа инфраструктура – публична 
държавна или общинска собственост се признават за данъчни цели. 
Разходите за изграждане и подобрение на такава инфраструктура 
няма да се признават за данъчни цели, а ще се капитализират като 
самостоятелен данъчен амортизируем актив. Достатъчно условие, 
за да се приложи специфичното третиране е разходите да бъдат 
свързани с дейността на данъчно задълженото лице, независимо 
дали други лица могат да ползват тази инфраструктура.

Специфичното данъчно третиране няма да се прилага, ако има 
уговорено възнаграждение.

Предвидена е възможност непризнати разходи в периода 2015-2019 
да се заведат като данъчен амортизируем актив към 01.01.2020 г. 

Нови случаи, при 
които се дължи 
данък за трансфер 
на активи извън 
страната
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Изменения в ЗДДС

ДДС третиране на стоки в континенталния
шелф и ИИЗ

Получаването на стоки, предназначени за дейности в континенталния 
шелф и изключителната икономическа зона, ще е обект на облагане с 
ДДС по общите правила, включително когато те са поставени под режим 
реекспорт и износ. Облагането ще се извършва чрез издаването на 
протокол за самоначисляване на ДДС от:

• лицето, за което тези стоки са поставени под режим реекспорт и при 
въвеждането им на територията на страната са били временно 
складирани, поставени в свободна зона или под някои от 
специалните митнически режими (митническо складиране, активно 
усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от вносни 
мита и външен транзит). 

• получателя, когато стоките пристигат директно в континенталния 
шелф и изключителната икономическа зона от трета страна или 
територия, или от друга държава членка, когато за стоките не е 
налице вътреобщностно придобиване. 

Предвидено е и задължение за лицата-платци на данъка да уведомяват 
НАП по електронен път за намерението си да начисляват данък за стоки, 
предназначени за  континенталния шелф и изключителната 
икономическа зона. Те ще имат право на данъчен кредит по общите 
правила на закона.

Промените вероятно ще доведат до изменения в структурата на 
отчетните регистри по ЗДДС и необходимост от привеждане на 
счетоводните софтуери в съответствие с новите правила. 

Без праг за регистрация по ЗДДС на 
чуждестранни лица 

Данъчно задължени лица, които не са установени на територията на 
страната, но извършват доставки с място на изпълнение в България, ще
трябва да се регистрират по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на 
която данъкът за първата им доставка в страната става изискуем. 

Изискванията ще
засегнат широко 
проучвателните
дейности в Черно 
море
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„Бързите поправки“

• Вериги от последователни доставки

Това изменение ще засегне случаите, когато стоки се препродават между 
три или повече дружества от различни държави членки, а движението 
на същите тези стоки се случва само между две държави членки. Новите 
правила целят ясно да обозначат при коя от доставките във веригата 
следва да се приеме, че е извършен вътреобщностният транспорт на 
стоки и следователно кой от всичките доставчици има право да се 
възползва от нулевата ставка на данъка при вътреобщностна доставка 
на стоки. 

Съгласно предложените нови правила, транспортът ще се отнася към 
доставката на стоки, извършена към междинния доставчик. Изключение 
от това правило ще бъдат случаите, в които междинният доставчик е 
съобщил на своя доставчик ДДС номера си в държавата членка, от която 
стоката е изпратена или транспортирана. В този случай като 
вътреобщностна доставка ще се третира доставката от междинния 
доставчик до неговия пряк клиент. 

• Складиране на стоки до поискване

Този режим се отнася до случаи, в които доставчик от една държава
членка транспортира свои стоки до склад в друга държава членка и към 
момента на транспорта на стоките знае кой ще бъде купувачът на тези
стоки. Собствеността върху стоките се прехвърля едва когато клиентът
„изтегли“ стоките от склада.

С приемането на измененията тези доставчици няма да имат
задължение за регистрация в страната, в която стоките са складирани, а 
придобиването ще се декларира от клиента, който ще трябва да 
самоначисли ДДС. 

С промените се въвежда допълнително задължение за водене на 
специален регистър на изпратените/получените стоки при режим 
складиране до поискване.

• ДДС номер на получателя 

С изменението наличието на валиден ДДС номер на получателя на 
стоките в държавата членка, където стоките се доставят, става 
съществено условие за прилагане на нулева ставка. Изменението 
предвижда и задължително подаване на ВИЕС декларация като условие 
за прилагане на нулевата ставка.

• Доказване на вътреобщностна доставка

Въвежда се презумпция, според която вътреобщностният транспорт на 
стоки действително е доказан, когато доставчикът разполага със 
специфични изброени в закона документи. Трябва да се обърне
внимание, че списъкът с документи се различава от настоящите
документи, описани в Правилника за прилагане на ЗДДС и всички 
български дружества, които изпращат стоки до други държави членки, 
трябва да проверят дали документите, които събират в своята дейност
покриват новите условия. 

Данъчен бюлетин
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Други изменения

С приетия закон в ЗДДС се въвеждат и редица други изменения и 
уточнения. Законът изрично предвижда, че не е доставка за целите 
на ЗДДС безвъзмездното предоставяне на елементи на техническа
инфраструктура, които са публична държавна или общинска
собственост, когато те се използват от лицето за неговата
икономическа дейност.

Предвижда се и промяна при изчисляването на облагаемия оборот за 
регистрация по ЗДДС при последователно извършване на еднородна
дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани
лица. 

Облагане на личните доходи

• По-малко изисквания за ползване на данъчни облекчения

Отпадат изискванията за прилагане на документи във връзка с 
ползване на данъчни облекчения за неработоспособност и 
направени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране:

− копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
− копия на документите, удостоверяващи направените вноски 

за осигурителен стаж при пенсиониране.

Промяната ще е приложима и за 2019 г.

• Уточнение за облагането на получени дивиденти под 
формата на скрито разпределение на печалбата

Окончателният данък, дължим върху тези доходи, се определя върху
брутния размер на сумите, представляващи скрито разпределение на 
печалбата. Досега беше само върху брутния размер на начислените
суми.

• По-малко изисквания за деклариране към платците на 
доходи, касаещи 2019 г. 

От 2019 г. платците на доходи ще бъдат освободени от задължение
да предоставят информация на приходната администрация за 
изплатените от тях необлагаеми по смисъла на ЗДДФЛ награди, 
които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба
с незначителна стойност от развлекателни автомати, както и 
предметните печалби с незначителна стойност от други игри на 
случайността. 

Допълнителни 
документи за 
доказване на ВОД

Данъчен бюлетин
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Изменения в ЗМДТ

• Определяне на данъчна оценка при установени нарушения

Общинската администрация има право да определи данъчната оценка 
на имоти на предприятията, в случаите когато се установи, че 
предоставените счетоводни данни за отчетната стойност на имота са 
определени в нарушение на счетоводното законодателство.
Определянето на данъчната оценка ще се извършва по правилата на 
ДОПК. Данъкоплатецът ще покрие разходите за допълнителната оценка 
(напр. ако общинската администрация ползва услугите на вещи 
лица/лицензирани оценители).

• Други изменения

Възстановява се уредбата за деклариране на безвъзмездно придобити 
имущества, за които не се предвижда нотариална форма на прехвърляне 
(напр. опростени задължения). Срокът за деклариране и плащане на 
данъка отново е двумесечен.

В срок до 29 февруари 2020 г. възложителите на строеж следва да 
подадат данни за определяне на данък върху недвижимите имоти за 
новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация и 
които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са 
въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за 
ползване. 

Въвеждат се и промени, целящи облекчаване на административната 
тежест при прекратяване на регистрацията на превозни средства и при 
определяне на месечните дължими суми на туристически данък.

Изменения в ДОПК

Кой трябва да изготвя документация за 
трансферно ценообразуване? 

С промените в ЗКПО се правят изменения и в ДОПК, с които се
прецизират критериите за лицата, задължени ежегодно да изготвят
документация за трансферно ценообразуване. Съгласно промените,
няма да бъдат задължени да изготвят такава документация лицата,
които към 31 декември на предходната година не надвишават поне два
от следните показателя:

• балансова стойност на активите – 38 000 000 лв.;
• нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв.;
• средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

Данъчен бюлетин
6 декември 2019 г.
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определена 
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при установени 
нарушения
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