
Промени при облагането на личната 
употреба на служебни активи

На 27 септември 2016 г. бяха обнародвани изменения в 
Закона за корпоративното подоходно облагане („ЗКПО“) и 
Закона за данъците върху доходите на физическите лица 
(„ЗДДФЛ“), влизащи в сила със задна дата от 1 януари 2016 г.

Промените въвеждат нов еднократен данък от 10% върху 
разходите в натура на работодателя, свързани с лично 
потребление на служебни активи като недвижими имоти, 
автомобили и други. Новият ред за облагане е алтернатива на 
облагането на тези разходи като доход в натура (по реда на 
ЗДДФЛ) за лицата, които ползват активите за лични нужди.

Работодателите ще могат да избират кой от двата начина 
за облагане да прилагат за цялата календарна година и за 
всички служители. Изборът за текущата година ще трябва да 
се направи с подаването на годишната данъчна декларация 
по ЗКПО за предишната година. За 2016 г. изборът ще може 
да се направи с данъчната декларация, която трябва да се 
подаде до 31 март 2017 г.

При изчисляването на данъчната основа за новия еднократен 
данък, работодателите ще могат да избират измежду 
няколко метода за разпределяне на разходите между лична 
и служебна употреба, в зависимост от вида на съответния 
актив:

•	 недвижим имот – според площта или времето на 
ползване;

•	 автомобили – на база изминати километри, времето на 
ползване или твърда пропорция в размер на 50%;

•	 други активи – презумпция за 20% лична употреба или 
възможност за доказване на друго съотношение.

Посочената цел на промените е по-лесно 
администриране на облагането на личната употреба 
в сравнение с облагането като доход в натура за 
физическите лица. Въпреки това, и при новите 
правила продължава да има (и дори се засилва) 
разминаването между облагането на личната употреба 
за целите на ДДС, новия еднократен данък или данък 
за физическите лица, както и плащането на осигуровки 
(например при определянето на основата за облагане 
и документирането).

Считаме, че промените са повод работодателите 
да анализират дали е налице лична употреба на 
активите им и как тя да бъде обложена от гледна 
точна на намаляване на разходите и времето за 
администриране.
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