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11.01.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ И ТАКСИТЕ ПО СДЕЛКИТЕ
БУЛБРОКЪРС препоръчва на своите клиенти, преди да сключат договор за предоставяне на
инвестиционни услуги, подробно да се запознаят с настоящата информация.
Забележка: Тази информация се предоставя на основание чл. 27, ал. 5, т. 6 от Закона за пазарите на финансови
инструменти във връзка с чл. 18 от Наредба № 38 и е насочена към потенциалните и настоящите клиенти на
БУЛБРОКЪРС.
БУЛБРОКЪРС е приел Тарифа за таксите и комисионните, с която Ви препоръчваме да се запознаете.
При настъпване на промяна в обстоятелствата, посочени в настоящия документ, същите се актуализират
своевременно.
В случай, че желаете да получите тази информация на хартиен, електронен или друг траен носител, моля, заявете
това пред нашите служители.
За всяка конкретна сделка, БУЛБРОКЪРС предоставя на клиенти си информация за разходите и таксите по нея и
по-конкретно:
1. общата цена, която ще бъде платена от клиента във връзка с финансовия инструмент или предоставената
инвестиционна или допълнителна услуга, включително всички възнаграждения, комисионни, такси и разноски,
както и всички данъци, платими чрез БУЛБРОКЪРС;
2. когато някоя от частите от общата цена по т. 1 следва да бъде платена в чужда валута или равностойността на
тази валута, се посочват валутата на плащане, курсът и разходите за обмяната;
3. възможността, ако такава съществува, да възникнат и други разходи, включително данъци, свързани със
сделките с финансови инструменти или предоставени инвестиционни услуги, които не се плащат чрез БУЛБРОКЪРС
и не са наложени от него;
4. правилата и начините за плащане или друго изпълнение.
Цената, която клиентът следва да заплати за предоставените услуги, е различна в зависимост от вида услуга и от
финансовите инструменти, обект на тази услуга. Цените на конкретните услуги са посочени в Тарифата за таксите
и комисионните на БУЛБРОКЪРС.
Клиентът се информира за общата цена на услугата както предварително, преди заявяването на услугата, така и
последващо – с потвърждението за извършена услуга, което БУЛБРОКЪРС предоставя.
Клиентите извършват преводи и плащания към БУЛБРОКЪРС само по банков път или чрез удържане от сметката
им при БУЛБРОКЪРС, ако наличността позволява.

Банковите сметки, обслужващи БУЛБРОКЪРС са в:
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, BIC: UBBSBGSF
EUR account:

BG80 UBBS 8002 1424 1951 10

USD account:

BG61 UBBS 8002 1108 2678 10

BGN account:

BG26 UBBS 8002 1039 4120 20

BGN account:

BG06 UBBS 9200 1000 5038 20

„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, BIC: BPBIBGSF
BGN account:

BG53 BPBI 7940 1041 3339 03
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„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД”, BIC: UNCRBGSF
EUR account:

BG85 UNCR 9660 1435 3731 40

USD account:

BG60 UNCR 9660 1135 3731 54

BGN account:

BG50 UNCR 9660 1035 3731 24

„РАЙФАЙЗЕНБАНК ” ЕАД, BIC: RZBBBGSF
EUR account:

BG38 RZBB 9155 1460 2593 10

USD account:

BG68 RZBB 9155 1160 2593 04

BGN account:

BG35 RZBB 9155 1060 2593 00

„SG EКСПРЕСБАНК „ АД, BIC: TTBBBG22
EUR account:

BG64 TTBB 9400 1524 2180 46

USD account:

BG15 TTBB 9400 1524 2180 55

BGN account:

BG52 TTBB 9400 1524 0431 77

БУЛБРОКЪРС представя на клиентите си информация за данъците, свързани със сделките с финансови инструменти
или предоставени инвестиционни услуги, съобразена с актуалното към момента на предоставяне на услугата
данъчно законодателство.
По-долу е представена обща информация относно определени данъчни аспекти, свързани със сделките с
финансови инструменти и данъците, които се дължат в Р.България.
БУЛБРОКЪРС не предоставя данъчни консултации и предоставената информацията не следва да се възприема като
данъчна консултация.
БУЛБРОКЪРС настоятелно препоръчва на своите клиенти да се консултират с данъчни и правни
консултанти за относимите към тях данъчни последици, включително относно данъчното облагане в
България на доходите, свързани с търговията с финансови инструменти, и данъчният режим на
придобиването, собствеността и разпореждането с такива инструменти.
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ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

АКЦИИ
Необлагаеми са
1.

сделките с акции, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови
инструменти. [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 11, б. “а“ от ДР] [ЗКПО, чл. 196 във връзка с § 1,
т. 21, б. “а“ от ДР]

2.

са сделките, сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава-членка на
Европейския съюз, или в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
[ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 11, б. “г“ от ДР] [ЗКПО, чл. 196 във връзка с § 1, т. 21, б. “г“ от
ДР]

Облагаеми са
1.

доходите от продажба на акции, извършени на различен от регулиран пазар [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б.
“в“]

2.

доходите от замяна на акции [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б. “в“]

С окончателен данък се облагат облагаемите доходи, придобити от замяна на акции във връзка с преобразуване на
дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане: 1. от местни
физически лица при замяната на акции в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски
дружества или в търговски дружества в чужбина; 2. от местни физически лица при замяната на акции в търговски
дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;3. от
чуждестранни физически лица при замяната на акции в местни търговски дружества за акции и дялове в местни
търговски дружества или в търговски дружества в чужбина. [ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 5]
Облагаемият доход по чл. 38, ал. 5 ЗДДФЛ се определя към момента на замяната и е положителната разлика между
пазарната цена на придобитите при замяната акции/дялове и цената на придобиване по чл. 33, ал. 6 на акциите в
преобразуващото се дружество. [ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 6]
Пазарната цена по чл. 38, ал. 6 ЗДДФЛ се приема за цена на придобиване по чл. 33, ал. 6 ЗДДФЛ при последваща
продажба или замяна на акциите в приемащото/новоучреденото дружество, както и при последващо прилагане на
ал. 6. [ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 6]
Специфичен режим на облагане на юридическите лица на сделки по замяна – чл. 125 и сл. ЗКПО.
С окончателен данък в размер на 10 % се облагат доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне
на акции, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5 ЗДДФЛ от източник в България,
начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в
страната. Окончателният данък се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално
доказаната цена на придобиване на имуществото. [ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 12 и ал. 4]
С окончателен данък при източника в размер на 10 на сто се облагат доходите от източник в страната, посочени в
чл. 12, ал. 2 (доходи от финансови активи, издадени от местни юридически лица) на чуждестранни юридически
лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната. [ЗКПО, чл. 195 във връзка с чл. 12,
ал. 2 във връзка с чл. 200, ал. 2]

3.

доходите от дивиденти

Облагане на физически лица

Дивидент е: (а) доход от акции;(б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от
други права, третирани като доходи от акции; (в) скрито разпределение на печалбата. [ЗДДФЛ, ДР, § 1, т. 5]
С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от: 1. дивиденти в полза на едноличен търговец; 2. дивиденти
в полза на (а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България; (б) местно физическо лице от
източник в чужбина. [ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1]
Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за
разпределяне на дивидент. [ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 2]
Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя
върху брутния размер на начислените суми. [ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 3]
Облагане на юридически лица
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Дивидент е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие
на което намалява собственият капитал на последното, включително: (а) доходи от акции; (б) доходи от дялови
участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции; (в)
скрито разпределение на печалба. Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е
отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата.
[ЗКПО, ДР, § 1, т. 4]
Подлежи на облагане на общо основание.

4.

доходите от ликвидационен дял

Облагане на физически лица
Ликвидационен дял е: (а) ликвидационен дял по смисъла на Търговския закон, включително дела от имуществото,
начислен на съдружник при прекратяване на събирателно или командитно дружество; (б) паричната равностойност
на дела от имуществото, начислена на съдружник при прекратяване на членство в дружество; (в) полагащата се
дялова вноска при прекратяване на членство в кооперация или при прекратяване на кооперация; (г) имуществото,
прехвърлено при преобразуване чрез прехвърляне на имущество на едноличния собственик по реда на чл. 265 от
Търговския закон; (д) доход с характер на дял по букви "а"-"г" при прекратяване на търговско
дружество/кооперация или при прекратяване на членство в търговско дружество/кооперация в чужбина. [ЗДДФЛ,
ДР, § 1, т. 6]
С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от ликвидационни дялове в полза на: (а) местно или
чуждестранно физическо лице от източник в България; (б) местно физическо лице от източник в чужбина. [ЗДДФЛ,
чл. 38, ал. 1]
Окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между
стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в
дружеството/кооперацията. [ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 4]

Облагане на юридически лица
Ликвидационен дял е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на
друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице. [ЗКПО, ДР, § 1, т. 6]
Подлежи на облагане на общо основание.

ДЯЛОВЕ
Необлагаеми са
1.

сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове
[ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 11, б. “а“ от ДР] [ЗКПО, чл. 196 във връзка с § 1, т. 21, б. “а“ от
ДР]

2.

сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми,
допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава-членка на Европейския съюз, или в
държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3 във
връзка с § 1, т. 11, б. “б“ от ДР] [ЗКПО, чл. 196 във връзка с § 1, т. 21, б. “б“ от ДР]

3.

сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове,
допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични
средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3
във връзка с § 1, т. 11, б. “в“ от ДР] [ЗКПО, чл. 196 във връзка с § 1, т. 21, б. “в“ от ДР]

Облагаеми са
1.

доходите от продажба на дялове [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б. “в“]

2.

доходите от замяна на дялове [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б. “в“]

За физическите лица, с окончателен данък се облагат облагаемите доходи, придобити от замяна на дялове във
връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно
облагане: 1. от местни физически лица при замяната на дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в
местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина; 2. от местни физически лица при замяната на
дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни
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търговски дружества;3. от чуждестранни физически лица при замяната на дялове в местни търговски дружества за
акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина. [ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 5]
Облагаемият доход по чл. 38, ал. 5 ЗДДФЛ се определя към момента на замяната и е положителната разлика между
пазарната цена на придобитите при замяната акции/дялове и цената на придобиване по чл. 33, ал. 6 на дяловете в
преобразуващото се дружество. [ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 6]
Пазарната цена по чл. 38, ал. 6 ЗДДФЛ се приема за цена на придобиване по чл. 33, ал. 6 ЗДДФЛ при последваща
продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество, както и при последващо
прилагане на ал. 6. [ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 6]
Специфичен режим на облагане на юридическите лица на сделки по замяна – чл. 125 и сл. ЗКПО.
С окончателен данък в размер на 10 % се облагат доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне
на дялове от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са
реализирани чрез определена база в страната. Окончателният данък се определя върху положителната разлика
между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото. [ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т.
12 и ал. 4]
С окончателен данък при източника в размер на 10 на сто се облагат доходите от източник в страната, посочени в
чл. 12, ал. 2 (доходи от финансови активи, издадени от местни юридически лица) на чуждестранни юридически
лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната. [ЗКПО, чл. 195 във връзка с чл. 12,
ал. 2 във връзка с чл. 200, ал. 2]

ПРАВА
Необлагаеми са сделките с права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на
финансови инструменти. Права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на
определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала. [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3 във
връзка с § 1, т. 11, б. “а“ от ДР] [ЗКПО, чл. 196 във връзка с § 1, т. 21, б. “а“ от ДР]

ОБЛИГАЦИИ
Необлагаеми са
1.
за физическите лица лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации,
както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския
съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. [ЗДДФЛ, чл. 13, ал.
1, т. 9] [ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 3 – за чуждестранните физически лица]
Лихва е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие
в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации.
[ЗДДФЛ, ДР, § 1, т. 7]

Облагаеми са
1.

за юридическите лица доходите от лихви; Лихва е доходът от всякакъв вид вземания за дълг, независимо от
това дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по
депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации. За целите на част трета от ЗКПО не се смятат
за лихви доходите, които представляват дивидент, наказателните лихви за закъснели плащания и неустойките.
[ЗКПО, ДР, § 1, т. 7]

2.

доходите от продажбата на облигации [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2, буква “в“, във връзка с чл. 33, ал. 3 и 4]
[ЗКПО]

3.

доходите от замяна на облигации [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2, буква “в“, във връзка с чл. 33, ал. 3 и 4]
[ЗКПО] Облагането за чуждестранните физически лица се извършва при източника

С окончателен данък се облагат доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове,
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от
замяна по чл. 38, ал. 5. ЗДДФЛ от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически
лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната. Окончателният данък се определя върху
положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
[ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 12 и ал. 4]
С окончателен данък при източника в размер на 10 на сто се облагат доходите от източник в страната, посочени в
чл. 12, ал. 2 (доходи от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините) и ал. 5,
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т. 1 (доходи от лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг, начислени от местни
юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез
място на стопанска дейност или определена база в страната или изплатени от местни физически лица или от
чуждестранни физически лица, които разполагат с определена база в страната, в полза на чуждестранни
юридически лица) на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в
страната. [ЗКПО, чл. 195 във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 200, ал. 2]

ДЦК
Необлагаеми са сделките държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона
за пазарите на финансови инструменти [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 11, б. “а“ от ДР] [ЗКПО, чл.
196 във връзка с § 1, т. 21, б. “а“ от ДР]
С окончателен данък в размер на 10 % се облагат доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне
на други финансови активи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически
лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната. Окончателният данък се определя върху
положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
[ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 12 и ал. 4]
С окончателен данък при източника в размер на 10 на сто се облагат доходите от източник в страната, посочени в
чл. 12, ал. 2 (доходи от финансови активи, издадени от държавата) на чуждестранни юридически лица, когато не
са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната. [ЗКПО, чл. 195 във връзка с чл. 12, ал. 2 във връзка с
чл. 200, ал. 2]

КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Необлагаеми са доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна
на получените като обезщетение компенсаторни инструменти [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 5]
Облагаеми са
1.

доходите от продажба на компенсаторни инструменти [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б. “в“]

2.

доходите от замяна на компенсаторни инструменти [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б. “в“]

С окончателен данък в размер на 10 % се облагат доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне
на компенсаторни инструменти от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически
лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната. Окончателният данък се определя върху
положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
[ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 12 и ал. 4]
С окончателен данък при източника в размер на 10 на сто се облагат доходите от източник в страната, посочени в
чл. 12, ал. 2 (доходи от финансови активи, издадени от държавата) на чуждестранни юридически лица, когато не
са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната. [ЗКПО, чл. 195 във връзка с чл. 12, ал. 2 във връзка с
чл. 200, ал. 2]

ИНВЕСТИЦИОННИ БОНОВЕ
Необлагаеми са доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна
на получените като обезщетение инвестиционни бонове [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 5]
Облагаеми са
1.

доходите от продажба на инвестиционни бонове [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б. “в“]

2.

доходите от замяна на инвестиционни бонове [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б. “в“]

С окончателен данък в размер на 10 % се облагат доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне
на инвестиционни бонове от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица,
когато не са реализирани чрез определена база в страната. Окончателният данък се определя върху
положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
[ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 12 и ал. 4]
С окончателен данък при източника в размер на 10 на сто се облагат доходите от източник в страната, посочени в
чл. 12, ал. 2 (доходи от финансови активи, издадени от държавата) на чуждестранни юридически лица, когато не
са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната. [ЗКПО, чл. 195 във връзка с чл. 12, ал. 2 във връзка с
чл. 200, ал. 2]
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ДРУГИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Облагаеми са
1.

доходите от продажба на други финансови активи [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б. “в“]

2.

доходите от замяна на други финансови активи [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б. “в“]

С окончателен данък в размер на 10 % се облагат доходите от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне
на други финансови активи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически
лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната. Окончателният данък се определя върху
положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
[ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 12 и ал. 4]

ВАЛУТА
Облагаеми са доходите от търговия с чуждестранна валута [ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2 б. “в“]

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА
ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

Процедурата е уредена в чл. 135 и сл. от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
В случай че е налице влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Р.
България и съответната държа по произход на чуждестранното лице може да заяви прилагане на съответната
спогодба.
За прилагане на СИДДО трябва да са изпълнени определени условия, които чуждестранното лице трябва да
удостовери пред НАП, а именно, че:
е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО;
е притежател на дохода от източник в Република България;
не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с
които съответният доход е действително свързан;
са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби.
За да се приложи СИДДО, чуждестранното лице или негов пълномощник трябва да подаде искане по образец пред
НАП, към което се прилагат доказателства, че са налице основанията за прилагане на спогодбата.
Към искането трябва да се приложат:
удостоверение, че получателят на дохода е местно лице по смисъла на конкретната СИДДО за съответната
година/години, през която/които е реализиран дохода;
декларация, от бенефициента по спогодбата, че е действителен получател на дохода и последният не е
реализиран чрез място на стопанска дейност в България;
удостоверение от компетентните органи на другата държава, доказващо представителната власт на
лицето/лицата подписали горната декларация (най-често това е извлечение от търговския регистър на
съответната държава);
договор, фактури и други документи доказващи естеството и размера на дохода (документите варират в
зависимост от случая);
справка от счетоводните регистри на платеца, доказваща че доходът е начислен (ако е
приложимо); пълномощно (при подаване на искането чрез пълномощник); друга информация и
писмени обяснения (при поискване от страна на органите на НАП).
Срокът за получаване на становище за прилагане на СИДДО е 60 дни от подаване на искането.
Подаване на искането
Искането за прилагане на СИДДО и приложените към него документи се подават в териториалната дирекция по
регистрацията на платеца на дохода или в дирекцията, където подлежи на регистрация.
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Когато платецът не подлежи на регистрация, искането и приложените към него документи се подават в ТД на НАП
София.
Опростена процедура
Когато платец начислява на чуждестранно лице доходи, подлежащи на облагане с данък при източника, с общ
размер до 500 000 лв. на годишна база, искане за прилагане на СИДДО не се подава.

Когато обаче се прилага опростеният ред, платецът на доходи е задължен да декларира до 31 март на следващата
година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. Декларирането се извършва чрез
подаване на декларация (по чл. 142, ал. 5 от ДОПК) в териториалната дирекция, където е регистриран или
подлежи на регистрация платецът на доходите.

Договори с продължително действие
При договори с продължително действие искане за прилагане на СИДДО се подава еднократно.

Последна актуализация на информацията: 11.01.2016 г.

