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В края на 2014 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 местните данъци и такси („ЗМДТ“), Закона за акцизите и данъчните складове
(„ЗАДС“) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), които влязоха в
сила от 1 януари 2015 г.

Облагане с корпоративен данък
Освобождаване от данък при източника
на лихви и авторски и лицензионни
възнаграждения

Въвеждане на данък върху допълнителните
разходи на народните представители

От 1 януари 2015 г. са освободени от облагане с данък при
източника:

От началото на 2015 г. се въвежда еднократен данък
върху допълнителните разходи, направени от народните
представители, в размер на 10%. Данъкът се дължи от
Народното събрание до 31 декември на съответната година.

• доходите от лихви и авторски и лицензионни
възнаграждения, начислени на свързани лица от държавичленки на Европейския съюз („ЕС“) или Европейското
икономическо пространство („ЕИП“), отговарящи на
определени условия;
• лихви по облигации, издадени от общините или държавата,
които са допуснати за търгуване на регулиран пазар в
България, ЕС или ЕИП;
• лихви по заеми, по които заемополучател е държавата или
общините и в случаите, когато не са издавани облигации.

Автоматичен обмен на информация
Допълнени са правилата по отношение на предоставянето на
информация за автоматичен обмен с данъчните администрации
на други държави-членки на ЕС. Новите правила определят
кое е лицето задължено да подаде декларацията за данък при
източника в случай на преобразуване или прекратяване на
дружество.

Данъчни облекчения, представляващи
държавна помощ
Промени в законодателството на ЕС в областта на държавните
помощи предизвикаха изменения и допълнения в ЗКПО по
отношение на изискванията за предоставянето на данъчни
облекчения – минимална или държавна помощ. Новите правила
влизат в сила със задна дата от 1 януари 2014 г.
Основните промени засягат начините за изчисляване на размера
на помощта, ограничения в получаването (кръг от лица, прагове),
както и задълженията за деклариране.
Предприятията в затруднение ще имат възможност да ползват
минимална помощ.
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Облагане на физическите лица и социално осигуряване
Всички доходи от лихви по банкови сметки,
платени на български местни лица, ще се
облагат с 8% окончателен данък.
Лихвите по облигации или други дългови ценни книжа, издадени
от държавата или общините ще са необлагаеми за всички
физически лица, чуждестранни за данъчни цели.

Промяна в правилата за отстъпка по
годишната данъчна декларация
Отстъпката от 5% ще се ползва само ако:
• декларацията е подадена по електронен път до 31 март на
следващата година; и
• към момента на подаване лицето няма подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения; и
• данъкът се внесе до 30 април на следващата година.

Удържане на авансов данък върху доходи
от стопанска дейност и доходи от наем за
четвърто тримесечие
Предприятието - платец ще е задължено да удържа и внася
авансов данък само ако лицето, придобиващо дохода писмено
декларира, че желае това.

Въвеждане на избор на осигуряване за лица,
родени след 31 декември 1959 г.
При първоначално възникване на основание за осигуряване,
лицата могат еднократно да изберат да се осигуряват
в универсален пенсионен фонд. Ако не направят това в
едногодишен срок, ще се осигуряват само във фонд “Пенсии”.
Лица, които вече се осигуряват в универсален пенсионен фонд,
могат еднократно да изберат да променят осигуряването им да
става само във фонд “Пенсии”.
И в двата случая, вноската на съответното лице за фонд
„Пенсии“ ще се увеличи с размера на осигурителната вноска за
универсален пенсионен фонд.
Предстои приемане на правила относно реда и начина на избор
на осигуряване.

Увеличаване на периода на осигуряване за
определяне на обезщетението за бременност
и раждане
Осигурителният период за определяне на дохода за изчисляване
на обезщетението при бременност и раждане се увеличава с 4
месеца и става 24 месеца.

Удържаният данък ще се внася до 31 януари на следващата
година.

Промени в данъчните облекчения

Замразяване на възрастта за пенсиониране
през 2015 г.

Отпада данъчното облекчение за доходи, непревишаващи
минималната работна заплата.

Възрастта остава същата, както през 2014 г:

Въвеждат се данъчни облекчения за деца. Те ще могат да се
ползват при определени условия, както от български местни
лица, така и от чуждестранни физически лица, установени за
данъчни цели в ЕС или ЕИП.
От сумата на годишните данъчни основи ще може да се
приспада:
•
•
•
•

• Жени: 60 години и 8 месеца;
• Мъже: 63 години и 8 месеца; или
• Жени и мъже: 65 години и 8 месеца за социална пенсия.
Осигурителният стаж за 2015 г. се увеличава с 4 месеца и става
35 години за жените и 38 години за мъжете.

200 лв. при едно дете;
400 лв. при две деца; и
600 лв. при три деца; или
2000 лв. при отглеждане на дете с увреждане.

Нов максимален размер на месечния
осигурителен доход - 2600 лв.

Други промени

Увеличават се праговете на минималния осигурителен доход по
основни икономически дейности и професии.

Въвежда се наказателна отговорност за укриване на
задължителни вноски за социално и здравно осигуряване.
Въвеждат се и имуществени санкции за юридически лица в
размер до 1 милион лева.
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Данък върху добавената
стойност

Местни данъци и такси

Нови правила при облагането на
далекосъобщителни услуги, услуги за
радио- и телевизионно излъчване и услуги,
извършвани по електронен път

Такса битови отпадъци

От 1 януари 2015 г. се променя мястото на изпълнение на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно
излъчване и услуги, извършвани по електронен път,
предоставяни от доставчици, установени в ЕС, към данъчно
незадължени лица, установени в друга държава-членка на ЕС.
Облагането с ДДС вече ще става в държавата-членка на ЕС, в
която е установен клиентът.
В подобни случаи за доставчика ще възникне задължение да
се регистрира в държавата-членка на ЕС, в която е установен
клиентът и да начисли ДДС съгласно приложимите местни
правила. ДДС регистрации в множество държави-членки могат
да бъдат избегнати, ако доставчикът избере да се възползва от
предвидена специална регистрация. Този специален ред ще му
позволи да има ДДС регистрация само в държавата-членка на
ЕС, в която е установен и посредством нея да декларира и плаща
ДДС във всички държави-членки на ЕС, в които осъществява
подобни доставки към крайни клиенти и няма постоянен обект.
Доставчици, които не са установени в България и които не са
се възползвали от специалната регистрация в друга държавачленка на ЕС, които предоставят подобни услуги на данъчно
незадължени лица, установени в България, ще бъдат задължени
да се регистрират по ЗДДС независимо от оборота. Заявление
за регистрацията трябва да се подаде до 10-ия ден на месеца,
следващ датата на данъчното събитие на първата доставка.

Влизането в сила на забраната за определяне на такса битови
въз основа на данъчната оценка, отчетната стойност или
пазарната цена на недвижимите имоти се отлага за 1 януари
2016 г. До 30 март 2015 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 2016 г.

По-лесно отчитане и плащане на местните
данъци и такси
От 1 януари 2015 г. се дава възможност на общините приемат
декларации за местните данъци и такси по електронен път.
Освен това общините ще бъдат задължени да уведомяват
данъчно задължените лица за размера на дължимия годишен
данък върху недвижимите имоти най-късно до 1 март на
съответната година. Плащането на данъка ще бъде възможно и
преди 1 март на съответната година.
Общините ще бъдат задължени да предоставят ежедневна
информация по електронен път на Министерството на финансите
относно данъчно задължените лица, данъчната оценка,
отчетната стойност, правата на собственост и ползване върху
обектите за облагане, размера на задълженията и други.

Промените биха могли да засегнат най-вече доставчици на
фиксирани и мобилни телефонни услуги, интернет, радиа,
телевизии, уебхостинг, софтуерни приложения, електронен
достъп до софтуер, игри, музика и друго цифрово съдържание.

Промени, свързани с данъчното облекчение
за инвестиционни проекти

Данък върху превозните средства

От 1 януари 2015 г. лицата, които получат разрешение за
ползване на данъчното облекчение, ще могат да ползват и двете
предвидени насърчителни мерки:

От 1 януари 2015 г. в общия случай при покупка на автомобил
няма да трябва да се подава декларация в общината.
Информацията ще се обмени служебно между Министерството
на вътрешните работи, Министерството на финансите и
общините. Размерът на данъка ще се определя служебно от
общините въз основа на данните от регистъра на пътните
превозните средства, поддържан от Министерството на
вътрешните работи.

• няма да плащат ефективно ДДС при внос на определени
стоки (вместо това ДДС ще се самоначислява от лицето); и
• по-бързо възстановяване на ДДС (в рамките на 30 дни от
подаването на ДДС декларацията за месеца).
Въведени са и промени в условията за получаване на
разрешение, които са в резултат на хармонизация с новите
европейските правила в областта на държавните помощи.

Данъчна основа при внос
От 1 януари 2015 г. изброените в закона примери за разходи,
свързани с внос, които трябва да бъдат включени в данъчната
основа при внос на стоки (доколкото вече не са включени в
митническата основа), няма да се считат за изчерпателни.
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Облагане с акцизи

Промени в данъчните
процедури

Поетапно по-висок акциз за цигари

Възможност за подаване на данъчни
декларации чрез персонален
идентификационен код

Ставката на пропорционалния акциз за цигари ще бъде
увеличена поетапно на три стъпки между 2016 г. и 2018 г. от
сегашния размер 23%. Съответните размери по години са
обобщени в таблицата по-долу:
От
1 януари
2016 г.
Пропорционален
акциз

Сборът на
специфичния
акциз и
пропорционалния
акциз не трябва да
е по-малко от:

25%

161 лв.
за 1000
къса

От
1 януари
2017 г.
27%

168 лв.
за 1000
къса

От
1 януари
2018 г.
28%

177 лв.
за 1000
къса

От 1 януари 2015 г. данъчни декларации ще могат да се подават
и с персонален идентификационен код („ПИК“), издаден от
Националната агенция за приходите („НАП“). Условията и
редът за издаване и използване на ПИК, както и видовете
декларации, документи или данни, които могат да се подават
чрез използването му, ще бъдат определени със заповед на
изпълнителния директор на НАП.

Погасяване на публични задължения
Неплатени публични задължения със срок за плащане, изтекъл
преди 1 януари 2008 г., няма да се погасяват автоматично при
направено плащане към сметките на НАП, освен ако това не
бъде писмено поискано от данъчно задълженото лице.

Задължения за инсталиране на средства за
измерване и контрол от производителите на
акцизни стоки
Производителите на акцизни стоки ще бъдат задължени да
инсталират средства за измерване и контрол, отговарящи на
определени изисквания, в рамките на 6 месеца от получаването
на положително решение на Комисията на ЕС относно процедура
по нотификация, предприета от Министерството на финансите.
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