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Темите днес

Ще получите презентацията от 

организаторите.

Freelancer (свободна професия) или 

фирма;

Коя е най-подходящата форма на 

дейност за мен: данъци и осигуровки

Регистрация на фирма;

Въпроси относно разплащанията с 

криптовалути;

Въпроси и отговори.



Използвани съкращения 

Закони 

ЗДДС- Закон за ДДС 

ЗКПО- Закон за корпоративното и подоходно 

облагане

ЗДДФЛ- За облагане на доходите на 

физическите лица 

КСО- Кодекс за социално осигуряване

Други съкращения

ФЛ- физическо лице 

ЮЛ- юридическо лице 

ЕТ- едноличен търговец

СОЛ- самоосигуряващо се лице



В началото всяка 
дейност започва 
като...



ONE

SHOW



Какви варианти съществуват според закона

Свободна Професия Фирма или ЕТ Сива икономика 



Свободна 
професия 

Слайд 1 от 3

⮚ Това е физическо лице, 
което има регистрация в 
регистър Булстат за 
упражняването на 
конкретна дейност; 

⮚ Тази дейност не 
формира предприятие;



Свободна 
професия 

Слайд 2 от 3

⮚ Има задължения да си 
отчита и внася 
осигуровките и 
данъците; 

⮚ Може да издава 
фактури или да сключва 
граждански договори;



Свободна 
професия 

Слайд 3 от 3

⮚ Няма право да отчита 
реално направени 
разходи по фактури;

⮚ Има право да приспада 
нормативно признати 
разходи, които са в 
определен процент. Най-
често 25%.



Фирма или ЕТ 

Слайд 1 от 4 

⮚ Фирмата е юридическо 
лице; 

⮚ Отчита приходите и 
разходите си по 
счетоводен начин;

⮚ Може да има различна 
правна форма: ЕООД, 
ООД, ЕАД, АД, СД, КД, КДА;



Фирма или ЕТ 

Слайд 2 от 4 

⮚ ЕТ не е юридическо 
лице, но се третира като 
такова при облагането с 
данъци; 

⮚ ЕООД е най-широко 
разпространеният вид 
юридическо лице в 
България за сега и е с 
най-лесно и бързо 
управление;



Фирма или ЕТ 

Слайд 3 от 4 

⮚ ЕООД има управител;

⮚ При ЕООД управителят и 
работещият собственик 
може да са едно и също 
лице. Избира се 1 от 
вариантите;

⮚ Има разлика в 
осигуряването и в 
осигурителните прагове 
между двата варианта; 



Фирма или ЕТ 

Слайд 4 от 4 

⮚ Основната разлика 
между ЕООД и ЕТ, е в 
облагането;

⮚ ЕООД се облага с 10% 
данък; Данък Дивидент е 
5%;

⮚ ЕТ се облага с 15% 
данък, но може да 
заплаща за дейността си 
само патент.



Сива икономика

Слайд 1 от 3

Сива икономика е налице, 
когато едно лице – било то 
физическо или юридическо, 
извършва дейност и не 
декларира доходите си и не ги 
облага с данъци и с 
осигуровки.  



Сива икономика

Слайд 2 от 3

Дейността в сферата на 
сивата икономика може да 
бъде установена с ревизия 
или проверка от НАП, като се 
докаже, че стандартът на 
живот и покупките, които 
прави това лице, надхвърлят 
значително размера на 
декларираните му доходи и 
възможни спестявания. 



Сива икономика

Слайд 3 от 3

В този случай НАП издава 
ревизионен акт, с който 
облага предполагаемите 
недекларирани доходи със 
задна дата с данък в 
предполагаемия размер, а не 
рядко доначислява и 
осигуровки. 



Разходи за осигуровки

Свободна Професия

Осигуряване на нисък процент 14.8% за ДОО, 
без право на болнични; 

Осигуряване на висок процент 18.3 % за ДОО, 
с право на болнични;

Към тях следва да се добавят 8% здравно 
осигуряване и още 5% пенсионно.  31.3% е 
общо със здравно и ДЗПО на високия 
процент.

ЕООД с управител по договор за 

управление

Осигуряването може да е под 2 форми: 
Работещ собственик (самоосигуряващо се 
лице) или управител; 

Осигуровките за управителя са около 22% + 8 
% здравно + 5% ДЗПО, които се разпределят в 
съотношение между работника (управителя)  
и работодателя (дружеството). Т.е. винаги е 
за ваша сметка. Разликата е дали се плаща 
от левия или от десния джоб. Общият 
процент е около 41-2%.



Методика на изчисляване

За свободна професия

От брутната сума се изваждат:

1. Приспаднатите нормативно признати 
разходи;
2. От остатъка се изважда размерът на 
осигуровките;
3. Върху разликата се начислява данък.
4. Длъжни са, ако са на високия процент, да 
си удържат авансово вноските, за да им се 
изплащат болнични през годината 

За управител в ЕООД

От брутната сума се изваждат:

1. Разходите за осигуровки за сметка 
на работника;
2. Върху разликата се начислява 
дължимият данък;
3. Към брутната сума се добавят 
осигуровките за сметка на 
работодателя.



Данък



Кой как се облага с данък

ЕООД 
Облага печалбата си с 10% 
корпоративен данък и 5 % 
данък дивидент. 
Дивидентите от ЕООД не се 
декларират от физическите 
лица.

Свободната професия 
Облага дохода си с 10% данък 
върху доходите на физическите 
лица. Лицето само декларира и си 
внася всичко. Приспада 25% 
разходи, освен, ако не попада в 
изключение. 

Едноличен Търговец

Облага печалбата си с 
15%  окончателен данък 
върху доходите на 
физическите лица. Няма 
дивидент.

Физическо лице,
което не е търговец

Облага дохода си с 15%  окончателен 
данък върху доходите на физическите 
лица. Според практиката на НАП се 
счита, че то формира „предприятие“. За 
това го приравняват на ЕТ, освен ако не 
е инцидентна сделка.  

Физическо лице с граждански договор

Ако лицето сключи граждански договор, без да е 
свободна професия, се облага като „Свободна 
професия“, но не внася само данъците и осигуровките 
си. Този, който му плаща, ако е юридическо лице, е 
длъжен да ги удържи и внесе. Ако този, който плаща е 
ФЛ, режимът е като при свободна професия. 
Изключение е договорът за наем.



ДДС регистрация 



Въпроси относно разплащането с 
криптовалути



Видове 
разплащане

От гледна точка на търговеца и от 
гледна точка на купувача

● Разплащане чрез карта, която я заредена 

с криптовалута, но реално се харчат 

фиатни пари; 

● Да си търговец, при който може да се 

пазарува директно с криптовалута; 

● Разплащане с GIFT карта 

● Online или Offline разплащания  

криптовалута. 



Разплащане с карта, заредена с крипто, но 
реално се харчат фиатни пари

ПРИ ТЪРГОВЕЦА 

Търговецът получава фиатни пари.

Това е класическа продажба от гледна точка на 

търговеца. Данъчното третиране е като при 

разплащане с дебитна или кредитна карта. 

ПРИ КУПУВАЧА

Налице е превалутиране, което засяга данъчната сфера 

на купувача. Следователно в момента на 

превалутирането, той продава криптовалута, получава 

фиатна валута и се разплаща с нея директно при 

търговеца. НЕУДОБСТВА

Задължението за деклариране на продажбата 

/продажбите;

Високите комисионни по сделката.



Търговец, при когото може да се пазарува 
директно с криптовалута



Разплащане с GIFT 
карта 

Слайд 1 от 3 

Принцип на разплащането с GIFT карта

Сделката се извършва в някаква платформа, 

например в Амазон. По сделката има 3 страни: 

1. Продавач;

2. Купувач, който депозира криптовалута;

3. Собственик на GIFT карта;

● В конкретния случай продавачът получава 

фиатни пари, защото собственикът  на GIFT 

картата плаща поръчката ви. Съответно 

собственикът на GIFT картата получава 

вашата криптовалута. 

Данъчно третиране 

● Чисто данъчно от гл.т. на продавача, това е 

нормална продажба чрез онлайн платформа. 

Плащането се отчита като плащане по 

поръчение.



Разплащане с GIFT 
карта 

Слайд 2 от 3 

От гл. т. на купувача, зависи дали е физическо 

или юридическо лице. 

Ако е физическо лице, има два варианта за 

данъчни ефекти: 

1. Да декларирате, че сте продали 

криптовалута (продавате криптовалута и с 

парите си купувате стока) или 

2. Да не декларирате нищо, а да приемете, че 

сте заменили едно свое имущество 

криптовалута срещу стока от платформата. 



Разплащане с GIFT 
карта 

Слайд 3 от 3 

Ако купувачът е юридическо лице или 

търговец, следва да намали материалния си 

запас или заведените финансови активи с 

прехвърлените криптовалути и да заприходи 

получената срещу тях стока. Приема се, че е 

извършена тристранна сделка, при която 

търговецът едновременно е получил стока и е 

продал криптовалута, като плащането във 

фиатни пари е извършено от трета страна като 

плащане по поръчение. Размяната на 

криптовалута срещу пари не се  облага с ДДС, 

но се облага с корпоративен данък.



Online или offline 
разплащания 
директно с 
криптовалута

В този случай разполагате с портфейл. Поръчвате 

стока или услуга при търговец, който приема 

разплащане с криптовалута. 

За целта и вие, и търговецът следва да 

разполагате с портфейл. 

Нареждате разплащането към портфейла на 

търговеца, от когото купувате. 

Тази сделка се третира като замяна. Страната, 

която разменя стока срещу криптовалута трупа 

оборот по ДДС. Може да изискате фактура за 

придобитата стока и да отчетете направеното 

разплащане по фактурата с протокол за 

прихващане.





Контакти на 
данъчна и 
счетоводна 
кантора Веста 
Консулт 

Марина Мучакова  0887 460 907

Управляващ съдружник и 

юрисконсулт

Валентина Петрова 0887 850 101

Управляващ съдружник   

www.vesta-bg.eu


