


Корпоративно подоходно облагане
С корпоративен данък се облага счетоводната печалба след 
преобразуването й за данъчни цели. Данъчната ставка за  
2018 г. е 10%.

Максимален размер на годишните данъчни  
амортизационни норми

Сгради, съоръжения, предавателни устройства 
и др.

4%

Машини, производствено оборудване, апаратура 30%

Транспортни средства, покритие на пътища и на 
самолетни писти

10%

Компютри, софтуер, мобилни телефони 50%

Автомобили 25%

Данъчни дълготрайни материални и нематериални 
активи с ограничен срок на ползване

до  
33.33%

Всички останали амортизируеми активи 15%

Пренасяне на данъчна загуба
Данъчна загуба може да бъде пренасяна през следващите пет 
години. Тя се приспада от положителния финансов резултат 
след преобразуването му за данъчни цели за съответната 
година.

Слаба капитализация
Регулиране на слабата капитализация се прилага, когато 
размерът на привлечения капитал превишава трикратния 
размер на собствения капитал. Разходите за лихви са признати 
за данъчни цели до размера на приходите от лихви плюс 75% 
от счетоводния финансов резултат преди лихви и данъци. 
Разходите за лихви по банкови кредити не подлежат на 
регулиране, освен в някои специфични случаи.

Трансферно ценообразуване
Правилата за трансферно ценообразуване дават възможност на 
органите по приходите да коригират данъчната основа, когато 
условията по дадена сделка се отличават от пазарните.

Данък върху разходите
С данък в размер на 10% се облагат на годишна база следните 
разходи:  
• Представителните разходи
• Социалните разходи, предоставени в натура
• Разходите в натура при предоставяне за лично ползване на 

фирмени активи и персонал 

Данък, удържан при източника
Български лица са задължени да удържат данък в размер на 
10%, когато начисляват на чуждестранни лица следните доходи:   
• Доходи от сделки с определени финансови активи, както и от 

продажба на недвижими имоти в България





 





1
За годината преди текущата (в случаите на минимална помощ) или годината преди годината, 

в която се подава формуляр за кандидатстване за помощ (в случаите на държавна помощ за 
регионално развитие).



Австрия*
Албания
Германия*
Израел
Испания*
Канада
Либия
Люксембург*
Македония 

Молдова
Полша*
Румъния*
Русия
Словакия*
Сърбия
Тунис
Турция**
 

Украйна 
Унгария*
Холандия*
Хърватия*
Черна гора
Чехия*
Швейцария*
Югославия*** 
Южна Корея




