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Промени в данъчното 
законодателство в сила от 2017 г.
В края на 2016 г. Народното събрание прие изменения в Закона за 
корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“), Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“), Закона за данъка върху 
добавената стойност („ЗДДС“), Закона за акцизите и данъчните складове 
(„ЗАДС“), Закона за местните данъци и такси („ЗМДТ“) и Кодекса за 
социалното осигуряване („КСО“), които влязоха в сила от 1 януари 2017 г.
По-важните промени са изложени накратко по-долу:

Възможност за подаване на коригираща годишна 
данъчна декларация

Данъкоплатците ще имат еднократна възможност 
да подадат коригираща данъчна декларация, при 
откриване на грешки след 31 март на следващата година 
и подаването на редовната декларация. Коригиращата 
декларация ще може да бъде подадена до 30 септември 
на следващата година. Тази възможност ще може да се 
приложи и за данъчната декларация за 2016 г.

Във всички останали случаи се запазва валидния и до 
31 декември 2016 г. ред за корекции, който включва 
уведомяване на Националната агенция за приходите 
(„НАП“).

Разширява се обхватът на случаите, за които може да се 
прави корекция. В него ще се включват и коригиращи 
събития по смисъла на счетоводните стандарти.

Задължително подаване на декларации по 
електронен път от 1 януари 2018 г.

От 1 януари 2018 г. данъкоплатците ще бъдат задължени 
да подават всички декларации по ЗКПО по електронен път. 
След тази дата ще отпадне отстъпката, която в момента 
може да се ползва при подаване на годишната данъчна 
декларация по електронен път.

Други промени

Няма да трябва да се подава годишен отчет за дейността, 
ако такава не е осъществявана през годината.

Новоучредените дружества ще декларират избора си 
за начин на облагане на личната употреба с първата си 
годишна данъчна декларация.

Облагане с корпоративен данък



Облагане на физическите лица и социално 
осигуряване 

Промени в декларирането на доходите на 
физическите лица

Предоставя се възможност на лицата за еднократна 
корекция до 30 септември на следващата година при 
откриване на грешка в подадена годишна данъчна 
декларация („ГДД“). Тази възможност ще важи и за ГДД за 
2016 г. 

При подаване на ГДД по електронен път до 31 март 
на следващата година, лицата ще ползват отстъпка 5% 
върху данъка за довнасяне, но не повече от 1000 лв. Това 
правило важи и при деклариране на доходите за 2016 г. 

Доходите по чл. 38 от ЗДДФЛ, придобити от местни 
физически лица от източници в чужбина (например 
дивиденти, лихви), вече ще се облагат и декларират само 
годишно.

Наследниците вече могат да подават ГДД за доходи на 
починали лица, като подадената в срок ГДД от един 
наследник ползва и останалите.

Промени във връзка с данъчните облекчения по 
ЗДДФЛ

Отпада изискването документите, доказващи право на 
данъчни облекчения, да се прилагат повторно към ГДД, 
когато са представени пред работодателя и облекченията 
са ползвани в пълен размер. 

Във връзка с облекчението за лични вноски за 
застраховане, в ЗДДФЛ се прецизира дефиницията на 
понятието застраховки „Живот“:

• от 1 януари 2016 г. до измененията в сила от 1 януари 
2017 г.: преференциален режим - възможност за 
приспадане на премии за допълнителни рискове 
(препращане към Приложение 1, Раздел 1, т. 1 и 3 от 
Кодекса за застраховането „КЗ“).

• От 1 януари 2017 г.: връщане към предишния режим 
(препращане към Приложение 1, Раздел 1, т. 1, букви „а“ 
и „б“ и т. 3 букви „а“ и „б“ от КЗ).

Въвежда се данъчно облекчение за извършени безкасови 
плащания. За да се приложи, трябва лицето да е 
получило 100% от паричните си доходи по банков път и 
извършените от него безкасови плащания да са в размер 
на/над 80% от тези доходи. Облекчението е в размер на 1% 
от дължимия данък, но не повече от 500 лв.

Изрично се регламентира, че данъчните облекчения 
се ползват, при условие че лицето няма подлежащи на 
принудително изпълнение публични задължения към 
датата на подаване на ГДД.

Промени в обхвата на необлагаемите доходи, 
имащи характер на парични и предметни печалби 

Вече ще бъдат необлагаеми и паричните, и 
предметни печалби, получени от участие в хазартни 
игри, организирани с лиценз, издаден съгласно 
законодателството на държава-членка на Европейския 
съюз („ЕС“)/Европейското икономическо пространство 
(„ЕИП“).  

Необлагаеми са и наградите с незначителна стойност от 
развлекателни автомати и други игри на случайността. 
Понятието „предметна печалба с незначителна стойност“ е 
дефинирано като печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.

Ограничава се обхватът на случаите на 
освобождаване от облагане при непарична вноска в 
търговско дружество
Не се определя данък към датата на придобиване на акции 
и дялове, които са получени срещу направени непарични 
вноски в търговски дружества. Когато впоследствие 
търговското дружество възмездно прехвърли имуществото 
- предмет на непаричната вноска, и вследствие на това 
намали капитала си и направи плащане в полза на 
лицето, за данъчни цели се смята, че лицето е извършило 
продажба на имуществото на датата на вписването на 
непаричната вноска в търговския регистър.

В тези случаи доходът се смята за придобит от лицето 
на датата на вписването на намаляването на капитала 
в търговския регистър и се облага по ЗДДФЛ (ако не е 
освободен). 

Регламентира се редът за определяне на цената 
на придобиване при продажба/замяна на дялове/
акции, които са придобити чрез апорт на акции и 
дялове в друго дружество

Цената на придобиване е документално доказаната цена 
на придобиване на имуществото, което първоначално 
е било предмет на непарична вноска, ако към датата на 
вписването в търговския регистър доходите от продажбата 
или замяната на това имущество са облагаеми по ЗДДФЛ.

Увеличаване на минималната работна заплата

От 1 януари 2017 г. минималната работна заплата става 
460 лв.

Запазване на максималния размер на месечния 
осигурителен доход – 2600 лв.

Увеличават се праговете на минималния осигурителен 
доход по основни икономически дейности и професии с 
приравняване на минималната работна заплата от 460 лв.

Увеличава се и диференцираният минимален месечен 
размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се 
лица, съобразно облагаемия им доход за 2015 г., съответно 
460 лв., 500 лв., 550 лв. и 600 лв.

Увеличава се минималният месечен размер на 
осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, 
които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за 
започналите дейност през 2016 г. и 2017 г., съответно  
460 лв.

Увеличаване на размера на осигурителната вноска 
за фонд „Пенсии“ 

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се 
увеличава с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на 
осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице. 

Запазват се размерите и съотношението на вноските за 
останалите осигурителни рискове, както и за ДЗПО в УПФ,  
и за професионален пенсионен фонд.

Вноските върху социалните разходи вече ще се 
дължат за всички осигурени социални рискове.

Запазване на размера на здравноосигурителната 
вноска

И през 2017 г. размерът на здравноосигурителната вноска 
остава 8%.
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Увеличаване на възрастта за пенсиониране през 
2017 г.

Пенсионната възраст се увеличава като през 2017 г.  
е съответно: 

• Жени: 61 години;
• Мъже: 64 години; или 
• Жени и мъже: 66 години при 15 години осигурителен 

стаж (социална пенсия).

Осигурителният стаж за 2017 г. също се увеличава и става 
35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за 
мъжете.

Данък върху добавена стойност

Ползване на пропорционален данъчен кредит в 
определени случаи

Регистрираните данъчно задължени лица ще бъдат 
задължени да ползват пропорционален данъчен кредит 
при придобиването на дълготрайни активи, които ще 
се използват както за икономическата дейност, така и за 
лични нужди. 

Право на данъчен кредит ще има само за частта, която 
съответства на ползването за икономическата дейност. 
Пропорцията трябва да се определи въз основа на 
критерий, който гарантира максимално точно изчисляване 
на размера на данъка, за който има право на кредит.

Пропорционалният данъчен кредит се различава от 
частичния такъв. Последният се прилага, когато покупка се 
използва както за облагаеми, така и за освободени услуги. 

Например, ако с частта от дълготрайния актив, използвана 
за икономическата дейност на лицето, се извършват 
едновременно облагаеми и освободени доставки, 
данъчно задълженото лице ще трябва да ползва освен 
пропорционален, и частичен данъчен кредит.

Въвежда се определение за дълготрайни активи за целите 
на ЗДДС. То включва недвижими имоти, превозни средства 
и други стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни 
активи по ЗКПО със стойност равна или по-голяма от  
5 хил. лв. 

Данъчно задължените лица ще могат да ползват 
пропорционален данъчен кредит и при придобиването 
на стоки или услуги, които не са или не биха били 
дълготрайни активи и се използват частично за лични 
нужди или за освободени доставки. 

В този случай лицето ще може да ползва данъчен кредит 
само за частта, която се използва за облагаеми доставки. 
Тя трябва да се определи въз основа на разумен метод. 
Ако се използва тази възможност, лицата няма да трябва 
да прилагат частичен данъчен кредит за същите стоки или 
услуги, когато те се използват и за освободени доставки.

Задължение за ежегодна корекция на ползвания 
ДДС кредит в определени случаи

Въвежда се задължение за годишна корекция на ползвания 
данъчен кредит при промяна в използването на дълготрайни 
активи. Годишната корекция ще трябва да се извършва 
за период от 20 г. за недвижимите имоти и 5 г. за всички 
останали активи. 

Променят се и формулите за изчисляване на корекциите. 
Законът предвижда различни формули с оглед на вида 
на активите и размера на ползвания данъчен кредит при 
придобиването им.  

Преходен режим дава възможност за ползване на 
(увеличаване на ползвания) данъчен кредит за определени 
активи, за които не е ползван данъчен кредит или е ползван 
частичен такъв, а впоследствие активите са използвани 
изцяло за облагаеми доставки.

Корекция на данъчен кредит за авансово плащане 
при разваляне на доставката

Корекцията на ползвания данъчен кредит за направено 
авансово плащане ще е задължителна при разваляне 
на доставката.  Това ще важи дори и да няма издадено 
кредитно известие и авансовото плащане да не е 
възстановено, и дори доставчика да е с прекратена 
регистрация по ЗДДС.  Редът за извършване на корекцията 
ще бъде определен с промени в Правилника за прилагане 
на ЗДДС.

Kорекции на ДДС декларации и данъчни документи 
от дерегистрирани лица

Това ще трябва да се случи при:

• откриване на грешки във вече подадени ДДС 
декларации;

• пропуск да бъде издаден данъчен документ или 
корекция на погрешно издаден данъчен документ преди 
дерегистрацията;

• промяна на данъчната основа или разваляне на 
доставка, за която е бил издаден данъчен документ 
преди дерегистрацията.

Корекциите на ДДС декларациите и издаването на 
данъчните документи ще се извършват след писменото 
уведомяване на НАП и получаването на разрешение.

ДДС третиране на консорциумите

Няма да се счита за доставка внасянето на стока или 
услуга от съдружник за постигането на общата цел по 
договор за създаване на консорциум, ако изрично не е 
уговорено възнаграждение. Правото на данъчен кредит и 
задължението за извършване на корекции относно стоките 
и услугите се отнася за съдружника, а не за консорциума.

Ако съдружник в консорциума е регистриран по ЗДДС, то 
и последният ще подлежи на задължителна регистрация. 
Такива консорциуми в заварено положение трябва да 
подадат заявление за регистрация до края на януари  
2017 г. 

Промените са основани в част на съществуващата и в 
момента практика на НАП относно ДДС третирането на 
консорциумите. Въпреки това много въпроси остават без 
ясен отговор.

Посредник, който действа от свое име, но за чужда 
сметка

От 1 януари 2017 г. в този случай ще се счита, че са налице 
две доставки:

• между доверителя и посредника, действащ от  
свое име; и

• между посредника и третото лице.

Вече няма да се счита, че е налице и трета доставка на 
посредническа услуга между посредника и доверителя.

Данъчните основи за двете доставки ще зависят от 
уговореното възнаграждение на посредника (което ще е 
под формата на разликата между цените на двете доставки).
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Схема за облагане на маржа при туроператорски 
услуги

Редът за облагане не маржа при обща туристическа услуга 
ще се прилага и при доставки на такива услуги между 
туроператори.

Местни данъци и такси

Такса битови отпадъци

Влизането в сила на забраната за определяне на такса 
битови въз основа на данъчната оценка, отчетната 
стойност или пазарната цена на недвижимите имоти 
отново се отлага – този път за 1 януари 2018 г. До 31 
март 2017 г.  Министерският съвет трябва да изработи 
нова методика за определяне на такса битови отпадъци 
съвместно с Националното сдружение на общините и да 
внесе предложение за промени в закона, които да влязат в 
сила от 1 януари 2018 г.

Облагане с акцизи

Промяна на акцизните ставки за цигари

От 1 януари 2017 г. специфичният акциз за цигарите 
се увеличава от 70 лв. на 101 лв. на хиляда къса, а 
пропорционалният акциз се намалява от 38% на 27% от 
продажната цена на цигарите. Общият размер на акциза не 
трябва да бъде по-малък от 168 лв. на хиляда къса.

От 1 януари 2018 г. пропорционалният акциз ще се 
увеличи на 28% от продажната цена, а общият акциз не 
трябва да бъде по-малък от 177 лв. на хиляда къса.

Други промени

Чуждестранни лица от държави-членки на ЕС или ЕИП ще 
могат да получат някои от регистрациите по ЗАДС само 
ако имат регистриран клон в България (в някои случаи ще 
може и с акредитиран представител по смисъла на ЗДДС). 
Според нас това ново изискване противоречи на правото 
на ЕС.

За контакти:

Георги Симеонов
Директор
gsimeonov@deloittece.com

Пламен Донев
Старши мениджър
pdonev@deloittece.com

Александър Стефанов
Старши мениджър
astefanov@deloittece.com

Деница Димитрова
Старши мениджър
ddimitrova@deloittece.com

Николай Илчев
Старши мениджър
nilchev@deloittece.com

Валентина Лукова
Старши мениджър
vlukova@deloittece.com

Васил Ленков
Мениджър
vlenkov@deloittece.com

Никола Сейменов
Мениджър
nseymenov@deloittece.com

Настоящата комуникация съдържа единствено обща информация и не следва да се разбира, че чрез нея Делойт Туш Томацу Лимитид, или някое от неговите 
дружества-членове или свързани с тях дружества (заедно наричани „Мрежата на Делойт“), предоставят професионални консултации или услуги. Преди да вземете 
каквото и да е било решение или да предприемете действия, които биха имали отражение върху вашите финанси или бизнес, следва да се консултирате с 
квалифициран професионален консултант. Никое дружество от Мрежата на Делойт не носи отговорност за каквито и да е загуби, претърпени от кое да е лице, 
осланящо се на настоящата публикация.
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