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Други промени 

В това издание на Данъчни новини за 2019 година обобщаваме по-
важните промени, въведени със Закона за изменение и допълнение на 
Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в брой 96 на 
Държавен вестник от 6 декември 2019 г. Промените влизат в сила от 1 
януари 2020 г. 

Измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са 
свързани с въвеждането в националното законодателство на 
разпоредби на Директива (ЕС) 2016/1164 за установяване на правила 
срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат 
функционирането на вътрешния пазар, и на Директива (ЕС) 2017/952 за 
изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на 
несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи 
трети държави. Освен транспониране на разпоредби от тези директиви 
са направени и други изменения. 

 
Данъчни правила за неутрализиране на случаите на 
хибридни несъответствия 
Новите правила целят да неутрализират два типа несъответствия, които 
водят до отклонение от данъчно облагане в една или повече 
юрисдикции. Хибридни несъответствия са тези несъответствия при 
хибридни образувания и инструменти, които могат да доведат до: 

• приспадане без включване – разходи/суми, довели до 
намаление на данъчния финансов резултат в юрисдикцията на 



платеца, без да е налице увеличение на данъчния финансов 
резултат в юрисдикцията на получателя, или  

• двойно приспадане – разходи/суми, довели до намаление на 
данъчния финансов резултат в юрисдикцията на платеца и 
едновременно с това намаление на данъчния финансов 
резултат в юрисдикцията на инвеститора.  

В закона е определено, че хибридно несъответствие възниква (i) между 
данъчно задължено лице и негово свързано предприятие, (ii) между 
други свързани предприятия, (iii) между централното управление на 
образувание и негово място на стопанска дейност (МСД), (iv) между две 
или повече МСД на едно и също образувание или (v) в рамките на 
структурирана договореност. 

Изброени са случаите, при които е налице хибридно несъответствие, 
водещо до приспадане без включване – например плащане по финансов 
инструмент, плащане към и от хибридно образувание, плащане към 
образувание с едно или МСД или към непризнато за данъчни цели МСД, 
условно плащане между централно управление и негово МСД или между 
две или повече МСД на едно и също образувание. 

При наличие на плащания при хибридни несъответствия счетоводният 
финансов резултат се преобразува за данъчни цели със счетоводните 
разходи и приходи, както и със суми (когато не е отчетен счетоводен 
разход или приход), които биха представлявали облагаем приход или 
непризнат разход. Правилата вземат предвид дали данъчно 
задълженото лице е инвеститор или платец, дали в насрещната 
юрисдикция е извършена корекция на данъчния резултат, както и други 
обстоятелства, които са от значение за преобразуването за данъчни 
цели. 

Въведени са и правила в случаите на несъответствия с данъчно 
задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от 
една юрисдикция. 

В закона са въведени определения на редица нови понятия като 
„хибридно образувание“, „двойно приспадане“, „приспадане без 
включване“ и т.н. 

 

 
Данъчно облагане при трансфери между части на едно и 
също предприятие в страната и извън страната 
Приложно поле на правилата за трансфери 

Новите разпоредби се прилагат при трансфер на активи или дейност 
между частите на едно и също предприятие, разположени в страната и 
извън нея, когато България изцяло или частично губи правото за 
облагане на резултата от последващо разпореждане с трансферираните 
активи/дейност. 

Следните видове трансфери попадат в приложното поле на новите 
разпоредби: (i) трансфер на активи или дейност от централното 
управление в страната към МСД извън страната; (ii) трансфер на активи 
или дейност от МСД в страната към друга част на предприятието извън 
страната; (iii) данъчно задълженото лице става местно лице за данъчни 



цели на друга юрисдикция; (iv) трансфер на дейност, извършвана чрез 
МСД в страната, към друга юрисдикция. 

В разпоредбите е направено разграничение между „изцяло“ и „частично“ 
загубване на правото България да обложи резултата от последващо 
разпореждане с активите или дейността. Една от разликите между двете 
хипотези е свързана с метода за избягване на двойното данъчно 
облагане на печалби от МСД, предвиден в СИДДО с държавата, към 
която данъчно задълженото лице трансферира активите/дейността. 

Трансфер на активи 

При трансфер на активи счетоводният финансов резултат: (i) се 
увеличава с положителната разлика между пазарната цена на 
трансферираните активи и стойността им за данъчни цели; (ii) се 
намалява с отрицателната разлика между пазарната цена и данъчната 
стойност на тези активи. 

Данъчната стойност на активите е различна в зависимост от вида 
активи. В случай на данъчни амортизируеми активи това е данъчната 
стойност към момента на трансфера. За активи, които не са данъчни 
амортизируеми, стойността към момента на трансфера е счетоводната 
стойност, коригирана със съществуващите данъчни временни разлики, 
които биха имали обратно проявление, ако данъчно задълженото лице 
се беше разпоредило с актива, както и с резерва (положителен или 
отрицателен) от последващи преоценки на актива, с който би се 
коригирал финансовият резултат за данъчни цели отново в хипотеза на 
разпореждане с актива. 

Определени са правила на преобразуване на счетоводния резултат за 
данъчни цели и за корекции в стойностите за данъчни цели при 
отписване на трансферирания актив, както и когато активът не се 
отписва. Прилагането на тези правила е свързано с и произтича от 
разпоредбите, отнасящи се до данъчната стойност на активите към 
момента на трансфера. 

Правилата за преобразуване на счетоводния финансов резултат не се 
прилагат при временен трансфер на активи. Даден трансфер е 
временен, ако е за срок, не по-дълъг от 12 месеца, и ако е свързан 
активи/дейности по финансиране или в изпълнение на специфични 
изисквания за управление на ликвидността. 

Трансфер на дейност 

При трансфер на дейност счетоводният финансов резултат се 
увеличава с положителната и се намалява с отрицателната разлика 
(която от двете хипотези е налице) между пазарната цена на 
трансферираната дейност и стойността за данъчни цели на 
трансферираните активи, намалена със стойността за данъчни цели на 
трансферираните пасиви към момента на трансфера. 

Стойността за данъчни цели на активите се определя по гореописаните 
правила. По отношение на пасивите данъчната стойност се определя 
при спазване на същите принципи, т.е. нетно от съществуващите 
данъчни временни разлики. Въведени са и принципите за корекция в 
стойностите на активите/пасивите в зависимост от това дали се отписват 
или не в резултат на трансфера на дейността. 



Въведени са определения за „актив“ и „дейност“, които са валидни в 
случаите на трансфер на активи и трансфер на дейност. 

Разсрочване на частта от корпоративния данък, дължим в резултат 
на трансфер към държава в ЕС или ЕИП 

Законът предоставя възможност на данъчно задължените лица да 
разсрочват плащането на частта от корпоративния данък, дължима в 
резултат на трансфери на активи/дейност към държава от ЕС или ЕИП 
(разпоредбите се прилагат за други държави, които са страни по 
Споразумението за ЕИП, само ако има влязло в сила споразумение за 
взаимна помощ при събиране на данъчни вземания, равностойно на 
Директива 2010/24/ЕС). Необходимо условие за разсрочване е 
трансферите да са инцидентен и нерегулярен характер, като в закона не 
са определени критерии в това отношение. 

Сумата, която може да се плати разсрочено, не може да надвишава 
дължимия корпоративен данък за съответния период. Разсрочването е 
за 5 години и сумата за внасяне се разделя поравно за всяка от 
годините в този период. Данъчно задълженото лице упражнява правото 
на разсрочване на частта от корпоративния данък чрез годишната 
данъчна декларация за съответния данъчен период. За разсрочените 
суми на данъка лицето дължи лихви по Закона за лихвите върху данъци, 
такси и други подобни държавни вземания. 

Разсрочената сума става незабавно изискуема, ако настъпи някое от 
обстоятелствата, определени в закона, например ако лицето продаде 
или се разпореди по друг начин с трансфериран актив/дейност. При 
настъпване на обстоятелство, налагащо плащането на разсрочената 
сума, лицето е длъжно да уведоми приходните органи в 14-дневен срок 
от настъпване на обстоятелството. Неизпълнение на това задължение 
или неизпълнение в срок или посочване на неверни данни подлежи на 
административна санкция в размер на 3,000 – 5,000 лв., а при повторно 
нарушение – 6,000 – 10,000 лв. 

Трансфер на активи от друга част на предприятието, разположена 
извън страната 

Въведени са правила за определяне на стойностите на активи, които се 
трансферират от част на предприятието извън страната към част на 
предприятието в страната. Общият принцип е, че стойностите на тези 
активи след трансфера, следва да са пазарните стойности към момента 
на трансфера. 

Предвидени са специфични правила за активи, които са налични в 
предприятието към момента на трансфера (т.е. при предходен трансфер 
от България към друга страна от ЕС не са били отписвани от данъчно 
задълженото лице). Стойностите на тези активи в ДАП (ако са данъчно 
амортизируеми активи) или за счетоводни цели (ако активите не са 
данъчно амортизируеми) следва да се коригират така, че да се равняват 
на пазарните стойности при трансфера към България. В резултат на 
тези корекции за активите, които не са данъчно амортизируеми, могат да 
възникнат данъчни временни разлики или да се коригират 
съществуващите данъчни временни разлики. 

Трансфер на услуги 

Въведени са правила за облагане на резултата от трансфер на услуги 
между част на предприятието, разположена в страната, и друга част на 



същото предприятие, разположена извън страната. Общият принцип, 
приложим при трансфери на услуги от и към част на предприятието в 
страната, е, че данъчно облагаем е пазарният приход, както и че 
данъчно признат е пазарният разход в резултат на трансфера на услуги, 
ако трансферите от/към предприятието в страната съвпадат с 
обичайните сделки или обичайната дейност на извършващия трансфера 
или услугата е предназначена за реализиране в променен или 
непроменен вид към друго лице. Въведено е понятие за „себестойност 
на услугата“. 

Предвидени са специфични правила в случаите, при които в резултат на 
трансфер на услуги се отписва актив, както и когато се капитализират 
суми в стойността на актив. 

Данък при източника при доход, начислен от МСД в страната към 
друга част от предприятието извън страната 

Разширени са съществуващите разпоредби за данък при източника 
върху доходи, начислени от МСД в страната на друга част на 
предприятието извън страната. С данък при източника по общия ред на 
закона се облагат доходите, (i) които възникват в резултат на 
трансфери, които съвпадат с обичайните сделки на тази част на 
предприятието, разположена извън страната, насочени към трети лица, 
или (ii) обичайната дейност на тази част на предприятието, разположена 
извън страната, се състои от подобни трансфери, или (iii) предметът на 
трансфера е предназначен за реализиране в променен или непроменен 
вид към трето лице.  

 

 
Разходи, свързани с ремонт, изграждане или подобрение на 
елементи на държавна или общинска инфраструктура 
Въвеждат се нови правила за преодоляване на противоречивото 
третиране по ЗКПО на разходите, които данъчно задължените лица 
извършват при изграждане, подобрение и ремонт на елементи на 
техническа инфраструктура, представляваща публична държавна или 
публична общинска собственост. 

Съгласно новите правила, когато данъчно задължено лице извърши 
ремонт на елементи на такава инфраструктура и съответните разходи 
са свързани с дейността на това лице, разходите са данъчно признати. 
Правилото обхваща и случаите, при които елементите на техническа 
инфраструктура са достъпни за ползване и от други субекти. При 
договорено възнаграждение в полза на данъчно задълженото лице за 
извършване на ремонта се прилагат общите разпоредби на закона. 

Когато данъчно задължено лице изгражда или извършва подобрение на 
елементи на държавна или общинска инфраструктура, съответните 
разходи, свързани с дейността на лицето, формират данъчни 
амортизируеми активи. Отчетените счетоводни разходи не се признават 
за данъчни цели. Когато разходите са капитализирани в 
съществуващ/нов актив за счетоводни цели, се прилагат редът и 
изискванията на закона. В случаите, в които разходите не са 
капитализирани в съществуващ/нов актив, те се завеждат като 
самостоятелен данъчен амортизируем актив в категорията, в която би 
бил разпределен активът, ако беше собствен на данъчно задълженото 
лице. Този актив се отписва от данъчния амортизационен план при 



пълното му амортизиране за данъчни цели. Според новите правила, ако 
е договорено възнаграждение за изграждане и подобрение на описаната 
техническа инфраструктура, се прилага общият ред на закона. 

В Допълнителните разпоредби на закона е предвидено разходите за 
изграждане, подобрение или ремонт, които са били начислени/отчетени 
в периода 1 януари 2015 г. – 31 декември 2019 г. и са били третирани 
изцяло или частично като несвързани с дейността или като дарения, 
непризнати за данъчни цели, да може да формират самостоятелен 
данъчен амортизируем актив. Завеждането на актива в ДАП става от 1 
януари 2020 г. 

Според въведеното определение „елементи на техническата 
инфраструктура“ са тези по смисъла на приложими текстове (чл. 64) от 
Закона за устройството на територията. Определен е и обхватът на 
„ремонт“, „подобрение“ и „изграждане“ във връзка с елементи на 
техническата инфраструктура. 

 

 
Регулиране на слабата капитализация при лихви по банкови 
кредити/финансови лизинги, частично гарантирани от 
длъжника 
Направено е допълнение към разпоредбите за регулиране на слабата 
капитализация. 

Според новия текст при гарантиране или обезпечаване на финансов 
лизинг или банков кредит едновременно от длъжника и от негово 
свързано лице разходите за лихви, съответстващи на съотношението 
между собственото обезпечение на длъжника и целия размер на 
лизинга/кредита, се считат за данъчно признати и не подлежат на 
регулиране по правилата за слабата капитализация. Когато 
съотношението е по-голямо от 1, целият размер на разходите за лихви 
по съответния лизинг/кредит е данъчно признат. 

При определяне на съотношението се взема предвид пазарната цена на 
обезпечението при предоставянето му. Когато вече определено 
съотношение се промени (поради промяна в размера на обезпечението 
или размера на лизинга/кредита), от момента на промяната се прилага 
новото съотношение. 

 

  

Други промени 
Правила относно контролирани чуждестранни дружества (КЧД) 

Според променените критерии за КЧД местни лица, чуждестранни 
образувания и МСД в чужбина, които за дейността си се облагат с 
алтернативни форми на облагане, се изключват от обхвата на КЧД, за 
които се прилагат правилата на закона. 

Специфични правила за определяне на прогнозна данъчна печалба и 
дължим годишен корпоративен данък 



Според промените при определяне на прогнозната данъчна печалба и 
при определяне на лихви при недостатъчен размер на авансовите 
вноски не се вземат предвид: 

1. данъчната печалба, произтичаща от контролирано чуждестранно 
дружество 

2. превишенията на увеличенията над намаленията, произтичащи от 
трансфер на активи/дейности, водещи до разсрочване на съответния 
корпоративен данък. 

Неизпълнение на изискванията при преотстъпване и освобождаване 
от корпоративен данък 

Направено е допълнение, с което е определено, че преотстъпеният 
корпоративен данък се дължи в пълния му размер при неизпълнение на 
изискванията на закона. Създадени са нови разпоредби, отнасящи се до 
определяне на размера на данъка, дължим от земеделски стопани, 
ползвали неправомерно данъчно облекчение при условията на 
минимална помощ и на държавна помощ за земеделски стопани  
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