
Работа от

р

азстояние – новaта
реалност
В стремежа на работодател

ите

да запазят здравето
на служителите си и да съз

дад

ат благоприятна и
атрактивна работна атмосф

ера

се наложи т.нар.
„смесен режим на работа“, 

при

който служителите
могат да работят както от о

фис

а, така и от дома,
вилата, плажа, планината и 

от

всякакви други
места. 


Новият начин на работа веч

е с

е прилага масово
и е предпочитан от служите

лит

е, като на много
места работодателите пред

ост

авят различни
форми на компенсация и пр

идо

бивки на
служителите, които работят

от

разстояние. 


С тях възникват и редица в

ъпр

оси oт правен
и данъчен аспект.


Правни аспект

и:

Данъчни аспекти:

Трябва ли да има огра

нич

ения относно
мястото на дистанцио

нна

работа?


Има ли нужда от нови 

вът

решни правила
и политики за уреждан

е от

ношенията при
работа от разстояние?


Как се уреждат команд

иро

вките,
работните срещи, обуч

ени

ята,
инструктажа, трудовит

е зл

ополуки и т.н.?


Трябва ли да се проме

ня

трудовата
документация за всеки

отд

елен
служител?


Какво е данъчното третиране при 
предоставяне на различни типове
придобивки при работа от разстояние?


Възможно ли е на служителите да се 
предоставят социални придобивки, като 
например ваучери за храна, и за тях да 
се ползва облекчение за социални 
разходи в натура по ЗКПО?


Как следва да се документират 
направените разходи, за да се защити 
данъчната позиция на компанията, да се
намалят рисковете от спорове с 
приходната администрация и т.н.?


Признати ли са за данъчни цели 
разходите, които работодателят поема 
във връзка с работата от разстояние, 
като например интернет, електричество, 
отопление и др.?


Нашите услуги ще Ви помогнат да 
оптимизирате своите правила за работа  
от разстояние, да избегнете данъчни 
рискове, рискове от санкции и да 
постигнете икономия на разходи.

Преглед на вътре

шни

политики, КТД,
заповеди, трудов

и до

говори и длъжностни
характеристики, к

оит

о уреждат правилата
за работа от разст

оян

ие и препоръки за
подобряването им

ил

и приемането на нови.

Преглед на данъч

нит

е аспекти във връзка
с поети от работо

дате

ля разходи и/или
предоставени ком

пен

сации и придобивки
на служителите, к

оит

о работят от
разстояние със съ

отв

етните препоръки.


Какво ще получит

е?

Какъв е процесът

?

Като първа стъпка ще
изпратим кратък списък с 
въпроси относно Вашата

фирмена политика,
свързана с работа

от разстояние.


След като получим Вашите 
отговори, ще дискутираме

ситуацията във Вашата
компания. Дискусиите ще
се проведат по телефона
в рамките на максимум

3 работни часа.

До 3 работни дни след 
интервюто ще получите 

кратък доклад от 
извършения преглед с 

препоръки за подобрения.


Защо да работит

е с

нас?
Разполагате с вни

мани

ето на екип
опитни специалист

и о

т KPMG.

Ще получите съве

ти и

препоръки за
оптимизиране на р

або

тната среда.

Бърза услуга без о

соб

ени усилия от
Ваша страна на до

бра

цена.


У

слу

гата се предлага само за данъчен / правен

коментар или в пакет от двете.

З

АП

ИШЕТЕ СЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

Анализирахте ли 

пол

зите и рисковете? Структурирахте ли процеса 
оптимално

? П

одготвихте ли нужната документация?
Ек

ип

ът на КПМГ има решенията

Контакти
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Директор, Правни консултантс

ки у

слуги
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Настоящото индикативно предложени

е е и

зготвено от “КПМГ България” ООД, българско дружество с ограничена отговорност и фирма-
членка на глобалната КПМГ организац

ия о

т независими фирми членки, асоциирани с КПМГ Интернешънъл Лимитид, английско 
дружество с ограничена отговорност и 

подл

ежи на преговори, споразумение и подписване на писмо за ангажимент между “КПМГ 
България” ООД и Дружеството. КПМГ 

Инте

рнешънъл не предоставя услуги на клиенти. 

Настоящото индикативно предложени

е е и

зготвено единствено и само за вътрешно ползване от Вас и не следва да се публикува или да 
се представя пред трети страни без пр

едва

рителното писмено съгласие на “КПМГ България” ООД.
Моля да имате предвид, че това индик

атив

но предложение не е окончателно и зависи както от успешното завършване на специфичните 
процедури на КПМГ за приемане на по

тенц

иални клиенти и ангажименти, така и от допълнително уточняване на обхвата на работа, 
сроковете, организацията на работа и 

др.


Информацията в индикативното предл

ожен

ие отразява нашите условия и предложения към септември 2021 г., които могат да подлежат 
на промяна.
За изготвянето на настоящото индикат

ивно

предложение сме използвали информация от публични източници, без предварително да 
бъде установена нейната точност и пъ

лнот

а. Тази информация не следва да се използва за основа на бъдещи действия от когото и да 
било, без предварително да бъдат пот

ърсе

ни професионални консултации и да бъде направен подробен анализ на съответната 
ситуация.



© 2021 КПМГ България ООД, българск

о др

ужество с ограничена отговорност и фирма-членка на глобалната КПМГ организация от 
независими фирми членки, асоцииран

и с К

ПМГ Интернешънъл Лимитид, английско дружество с ограничена отговорност. Всички права 
запазени. Името и логото на KPMG са 

реги

стрирани търговски марки или търговски марки на КПМГ Интернешънъл.
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