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Съдържание  

на годишника 

 

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 

Закон за корпоративното подоходно облагане 

Заповед № ЗМФ-1303 от 21.12.2016 г. за утвърждаване на списък на 

държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по 

смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното 

подоходно облагане 

 

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2017 

година 

Глава първа 

Общ преглед на промените в ЗКПО за новата 2017 година 

Глава втора 

Изменения и допълнения в ЗКПО, обнародвани в ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., със Закона за 

изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове  

Глава трета 

Практически аспекти на избора за облагане на личното ползване на активи/персонал по 

реда на ЗКПО  

1. Възможност за избор за облагане по реда на ЗКПО на доходите в натура, 

представляващи „разходи в натура“ 

2. Отмяна на данъка върху разходите по чл. 204, т. 3 ЗКПО и свързаната с това отмяна на т. 

39 от § 1 от ДР на Закона (в сила от 01.01.2016 г.) 

3. Формиране на данъчната основа за еднократното облагане на разходите в натура за 

лично ползване 

4. Облекчено документиране на разходи за превозни средства по чл. 10, ал. 6 ЗКПО - 

практически специфики  

5. Данъчно задължени лица за данъка върху разходите за лично ползване 

6. Практически примерни ситуации предвид различните видове данъчни основи по чл. 

215а ЗКПО и тяхното третиране при прилагане на новите разпоредби  

7. Изпълнение на новите изисквания на ЗКПО - начини и срокове 

Глава четвърта 

Други промени, необхванати в предходните глави от Коментара (обн. ДВ, бр. 32 от 

22.04.2016 г. и бр. 75 от 27.09.2016 г.)  
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ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица 

 

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в 

сила от 01.01.2017 г. 

Глава първа 

Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗАДС 

1. Промени, свързани с обхвата на необлагаеми доходи, имащи характер на парични и 

предметни печалби и награди (чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 - изм., т. 22 - доп., т. 62 от § 1 на ДР - 

нова) 

2. Третиране на непарична (апортна) вноска в търговски дружества (чл. 13, ал. 4 - доп., чл. 

33, ал. 6, т. 11 - нова) 

3. Промени, свързани с данъчните облекчения (чл. 22г, ал. 2, т. 2 - изм., чл. 22д - нов, чл. 

23, ал. 2 - нова, чл. 23, ал. 3 - нова, чл. 49, ал. 4, т. 8 - нова) 

4. Промени, свързани с облагането на регистрираните земеделски стопани (чл. 29, ал. 3 - 

нова, чл. 29а, ал. 5 - нова, чл. 29а, ал. 6 - нова, § 53 от ЗИДЗАДС) 

5. Промени, свързани с доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък (чл. 50, ал. 

1, т. 3 - доп., чл. 55, ал. 2 - доп., чл. 67, ал. 4 - нова) 

6. Промени, свързани с годишното деклариране на доходи (чл. 50, ал. 9 - нова, чл. 53 - 

изм., чл. 54, ал. 3 - нова, § 52 от ПЗР на ЗИДЗАДС) 

7. Промяна в дефиницията на понятието „застраховки „Живот“ (§ 1, т. 14 от ДР на ЗДДФЛ - 

изм.) 

8. Други промени 

Глава втора 

Промени в ЗДДФЛ, въведени със Закона за допълнение на ЗМДТ 

 

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

Закон за данък върху добавената стойност 

 

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 

01.01.2017 г. 474 

Глава първа 

Нови положения, въведени със ЗИДЗДДС 

Глава втора 

Промени в ЗДДС, направени със ЗИДЗАДС 

1. В ЗДДС се въвежда изрично правилото на чл. 168а от Директивата за ДДС 

2. Промени, засягащи правото на частичен данъчен кредит 
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3. Изменения и допълнения, отнасящи се до корекциите на приспаднат данъчен кредит  

4. Промени, отнасящи се до третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества 

5. Изменение в датата на възникване на данъчното събитие при договори с поетапно 

изпълнение 

6. Промяна в правилата за определяне данъчната основа на доставките на услуги, 

приравнени на възмездни  

7. Изменения при доставките на стоки и услуги, свързани с международен транспорт 

8. Корекции в извършено деклариране, налагащи се към момент, в който лицето вече е с 

прекратена регистрация по ЗДДС 

9. Промени, отнасящи се до броя и облагането на доставките, възникващи по договори, 

при които едно лице действа от свое име и за чужда сметка  

10. Промяна, засягаща доставките на туристически услуги, извършвани между двама 

туроператори  

11. Изменения и допълнения, отнасящи се до случаите на смърт на регистрирано по ЗДДС 

физическо лице, засягащи наследниците му 

12. Други изменения и допълнения 

Глава трета 

Промени в нормативната уредба на ДДС, отнасящи се до недвижимите имоти и услугите, 

свързани с тях, влизащи в сила от 1 януари 2017 г. 523 

 

 

АКЦИЗИ 

Закон за акцизите и данъчните складове  

 

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 

01.01.2017 г. 682 

1. Промяна на акцизната ставка за цигарите 

2. Право на възстановяване на акциз за алкохол при производство на лекарства 

3. Промени в случаите на освобождаване от акциз на енергийни продукти 

4. Принцип при облагане на еквивалентно гориво 

5. Промени в специалния ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван 

в първично селскостопанско производство 

6. Регистрация при продажба на природен газ 

7. Изисквания при осъществяване на разносна търговия на тютюневи изделия 

8. Нови хипотези във връзка с облагането и начисляването на акциз при освободените от 

акциз крайни потребители (ОАКП)  

9. Промени в изискванията при издаване на удостоверения, лицензи или разрешения по 

ЗАДС 
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10. Нови разпоредби, свързани с ограничения и забрани по ЗАДС 

11. Нови разпоредби, свързани с контрола по ЗАДС 

12. Други промени в административнонаказателната отговорност по ЗАДС 

 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

Закон за местните данъци и такси 

 

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година  

1. Данък върху таксиметров превоз на пътници 

2. Промяна в данъчно задължените лица - чл. 11, ал. 4 ЗМДТ 

3. Ограничаване на административните разходи при формиране на размера на таксите за 

административни услуги 

4. Съкращаване на срока за издаване на удостоверение за данъчна оценка  

5. Отлагане на забраната по чл. 67, ал. 2 ЗМДТ 

6. Санкция за непредоставяне на информация по чл. 5а ЗМДТ 

7. Актуални въпроси по прилагането на ЗМДТ, пораждащи нееднородна практика 

 

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 

Коментар на промените, свързани с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

извършени през 2016 година 

Глава първа 

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

1. Промени, свързани с органите, на които се предоставя данъчна и осигурителна 

информация 

2. Промени, свързани с данъчно-осигурителната сметка на лицата 

3. Промени във връзка с митата 

4. Промени във връзка с органа, компетентен да издаде ревизионен акт 

5. Промени във връзка с производство по стабилизация на търговец 

6. Промени във връзка с публични вземания 

7. Промени при разсрочването и отсрочването в производство по стабилизация и 

несъстоятелност  

8. Промени във връзка с присъединяване на обезпечени кредитори 

Глава втора 

Промени в други Закони, свързани с ДОПК 

1. Промени във връзка с предоставянето на компетентност на митническите органи 

2. Подаване на декларации по ЗКПО и коригиране на грешки, свързани с минали периоди 

3. Подаване на декларации по ЗДДФЛ 
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Съдържание  

на компактдиска 

 

I. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

А. ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

1. Административнопроцесуален кодекс 

2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 

3. Закон за административните нарушения и наказания 

4. Закон за акцизите и данъчните складове 

5. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. 

6. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. 

7. Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили 

8. Закон за данъците върху доходите на физическите лица 

9. Закон за данък върху добавената стойност 

10. Закон за данък върху застрахователните премии 

11. Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. 

12. Закон за държавните помощи 

13. Закон за държавните такси 

14. Закон за задълженията и договорите 

15. Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици 

16. Закон за корпоративното подоходно облагане 

17. Закон за местните данъци и такси 

18. Закон за митниците 

19. Закон за Националната агенция за приходите 

20. Закон за независимия финансов одит 

21. Закон за ограничаване на плащанията в брой 

22. Закон за публичните финанси 

23. Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки 

24. Закон за счетоводството 

25. Закон за търговския регистър 

26. Закон за хазарта 

27. Търговски закон 
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Б. ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Правилници 

1. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове 

2. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 

 

Наредби 

1. Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване 

и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, 

както и от самоосигуряващите се лица 

2. Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената 

стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата - членка по 

възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз 

3. Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената 

стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността 

4. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските 

обекти чрез фискални устройства 

 

В. СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (СИДДО) 

1. Протокол между правителството на Република България и правителството на 

Китайската народна република за изменение и допълнение на Спогодбата между 

правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна 

република за избягва  

2. Спогодба между Народна република България и Кралство Дания за избягване на 

двойното данъчно облагане на дохода и имуществото 

3. Спогодба между Народна република България и Кралство Испания за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на 

доходите и имуществата 

4. Спогодба между Народна република България и Кралство Швеция за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и имуществата 

5. Спогодба между Народна република България и Република Зимбабве за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване отклоняването от облагане с данъци на 

дохода, имуществото и печалбата от продажбата на имущество 

6. Спогодба между Народна република България и Република Италия за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху 

дохода и имуществото 

7. Спогодба между Народна република България и Република Финландия за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите 

8. Спогодба между Народна република България и Република Франция за избягване на 
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двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху 

дохода 

9. Спогодба между Народна република България и Федерална република Германия за 

избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото 

10. Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на 

Китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и 

предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото 

11. Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на 

Кралство Холандия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци върху дохода 

12. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Държавата Израел за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите 

13. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на 

отклонението от облагане с данъци на доходите 

14. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото 

15. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението 

от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество 

16. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ислямска 

република Иран за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на дохода и на протокола към нея 

17. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за 

избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с 

данъци на доходите и имуществото 

18. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Корейската народнодемократична република за избягване на двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

19. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство 

Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото 

20. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите 

21. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото 
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22. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Република Беларус за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото 

23. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Република Индия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото 

24. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Република Индонезия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци върху дохода 

25. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Република Казахстан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото 

26. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Република Сингапур за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите 

27. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото 

28. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния 

за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане 

с данъци на доходите и имуществото 

29. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската 

федерация за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и 

имуществото 

30. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Сирийската арабска република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите 

31. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Социалистическа република Виетнам за избягване на двойното данъчно облагане на 

доходите 

32. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и 

предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите 

33. Спогодба между правителството на Република България и правителството на Украйна 

за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане 

с данъци на доходите и имуществото 

34. Спогодба между правителството на Република България и правителството на 

Хашемитско кралство Йордания за избягване на двойното данъчно облагане и 

предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите 
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35. Спогодба между правителството на Република България и Съюзното правителство на 

Съюзна република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и 

имуществото  

36. Спогодба между Република България и Алжирската демократична и народна 

република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото 

37. Спогодба между Република България и Арабска република Египет за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци 

върху доходите 

38. Спогодба между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване 

на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото 

39. Спогодба между Република България и Грузия за избягване на двойното данъчно 

облагане на доходите и имуществото 

40. Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и имуществото 

41. Спогодба между Република България и Кралство Мароко за избягване на двойното 

данъчно облагане на доходите и имуществото 

42. Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното 

данъчно облагане на доходите 

43. Спогодба между Република България и Кралство Тайланд за избягване на двойното 

данъчно облагане на доходите 

44. Спогодба между Република България и Монголия за избягване на двойното данъчно 

облагане на доходите и имуществото 

45. Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и 

Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на 

имущество 

46. Спогодба между Република България и Португалската република за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на 

доходите 

47. Спогодба между Република България и Република Австрия за избягване на двойното 

данъчно облагане на доходите и имуществото и протокола към нея 

48. Спогодба между Република България и Република Албания за избягване на двойното 

данъчно облагане на доходите и имуществото 

49. Спогодба между Република България и Република Армения за избягване на двойното 

данъчно облагане на доходите и имуществото 

50. Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното 

данъчно облагане на доходите и имуществото 

51. Спогодба между Република България и Република Естония за избягване на двойното 
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данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите 

52. Спогодба между Република България и Република Кипър за избягване на двойното 

данъчно облагане на доходите и имуществото 

53. Спогодба между Република България и Република Корея за избягване на двойното 

данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода 

54. Спогодба между Република България и Република Латвия за избягване на двойното 

данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите 

55. Спогодба между Република България и Република Ливан за избягване на двойното 

данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите 

и имуществото 

56. Спогодба между Република България и Република Литва за избягване на двойното 

данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и 

имуществото 

57. Спогодба между Република България и Република Македония за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и имуществото 

58. Спогодба между Република България и Република Молдова за избягване на двойното 

данъчно облагане на доходите и имуществото 

59. Спогодба между Република България и Република Полша за избягване на двойното 

данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото 

60. Спогодба между Република България и Република Словения за избягване на двойното 

данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и 

имуществото 

61. Спогодба между Република България и Република Турция за избягване на двойното 

данъчно облагане с данъци на доходите 

62. Спогодба между Република България и Република Унгария за избягване на двойното 

данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото 

63. Спогодба между Република България и Република Хърватска за избягване на двойното 

данъчно облагане на доходите и имуществото 

64. Спогодба между Република България и Република Южна Африка за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на 

доходите 

65. Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно 

облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите 

66. Спогодба между Република България и Словашката република за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на 

доходите и имуществото 

67. Спогодба между Република България и Федерална република Германия за избягване 

на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и 
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имуществото 

68. Спогодба между Република България и Чешката Република за избягване на двойното 

данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите 

и имуществото 

69. Спогодба между Република България и Япония за избягване на двойното данъчно 

облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода  

 

II. СЪДЕБНА ПРАКТИКА 

А. РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

1. Решение на Съда (седми състав) от 5 октомври 2016 година по дело C-576/15 

2. Решение на Съда (четвърти състав) от 15 септември 2016 година по дело C-518/14 

3. Решение на Съда (четвърти състав) от 15 септември 2016 година по дело C-516/14 

4. Решение на Съда (десети състав) от 16 юни 2016 година по дело C-229/15 

5. Решение на Съда (oсми състав) от 16 юни 2016 година по дело C-186/15 

6. Решение на Съда (пети състав) от 22 октомври 2015 година по дело C-126/14 

7. Решение на Съда (втори състав) от 2 юли 2015 година по дело C-209/14 

8. Решение на Съда (шести състав) от 23 април 2015 година по дело C-111/14 

9. Решение на Съда (четвърти състав) от 27 септември 2012 година по дело C-587/10 

10. Решение на Съда (трети състав) от 23 април 2009 година по дело C-460/07 

 

Б. РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

1. Решения на ВАС по прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове 

1. Решение № 597 от 19.01.2016 г. по адм. д. № 7071/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

2. Решение № 813 от 26.01.2016 г. по адм. д. № 7524/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

3. Решение № 1146 от 03.02.2016 г. по адм. д. № 15118/2014 г., І отд. на ВАС 

4. Решение № 1193 от 04.02.2016 г. по адм. д. № 14990/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

5. Решение № 1356 от 09.02.2016 г. по адм. д. № 3540/2015 г., І отд. на ВАС 

6. Решение № 1750 от 17.02.2016 г. по адм. д. № 1579/2015 г., І отд. на ВАС 

7. Решение № 2833 от 15.03.2016 г. по адм. д. № 8948/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

8. Решение № 3122 от 21.03.2016 г. по адм. д. № 9967/2014 г., І отд. на ВАС 

9. Решение № 3583 от 29.03.2016 г. по адм. д. № 9744/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

10. Решение № 3822 от 04.04.2016 г. по адм. д. № 9210/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

11. Решение № 4826 от 22.04.2016 г. по адм. д. № 1195/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

12. Решение № 7064 от 13.06.2016 г. по адм. д. № 14282/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

13. Решение № 8867 от 14.07.2016 г. по адм. д. № 5207/2016 г., ІІ отд. на ВАС 

14. Решение № 9352 от 29.07.2016 г. по адм. д. № 3802/2016 г., ІІ отд. на ВАС 

15. Решение № 9554 от 18.08.2016 г. по адм. д. № 14283/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

16. Решение № 10269 от 04.10.2016 г. по адм. д. № 1769/2016 г., ІІ отд. на ВАС 
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17. Решение № 11233 от 25.10.2016 г. по адм. д. № 455/2016 г., ІІ отд. на ВАС 

18. Решение № 11545 от 31.10.2016 г. по адм. д. № 8788/2015 г., ІІІ отд. на ВАС 

19. Решение № 12057 от 09.11.2016 г. по адм. д. № 2552/2016 г., ІІ отд. на ВАС 

20. Решение № 12386 от 15.11.2016 г. по адм. д. № 4503/2016 г., ІІ отд. на ВАС 

21. Решение № 13017 от 01.12.2016 г. по адм. д. № 10529/2013 г., І отд. на ВАС 

22. Решение № 13659 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 7263/2016 г., ІІ отд. на ВАС 

 

2. Решения на ВАС по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност 

1. Решение № 12 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 5906/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

2. Решение № 54 от 04.01.2017 г. по адм. д. № 12735/2015 г., І отд. на ВАС 

3. Решение № 109 от 06.01.2017 г. по адм. д. № 5569/2016 г., VІІІ отд. на ВАС 

4. Решение № 110 от 06.01.2017 г. по адм. д. № 11265/2015 г., VІІІ отд. НА ВАС 

5. Решение № 744 от 25.01.2016 г. по адм. д. № 6422/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

6. Решение № 893 от 27.01.2016 г. по адм. д. № 1145/2015 г., І отд. на ВАС 

7. Решение № 936 от 28.01.2016 г. по адм. д. № 5871/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

8. Решение № 1050 от 02.02.2016 г. по адм. д. № 1343/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

9. Решение № 1101 от 03.02.2016 г. по адм. д. № 14334/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

10. Решение № 1126 от 03.02.2016 г. по адм. д. № 15192/2014 г., VІІІ отд. НА ВАС 

11. Решение № 1199 от 04.02.2016 г. по адм. д. № 1733/2015 г., І отд. на ВАС 

12. Решение № 1433 от 10.02.2016 г. по адм. д. № 6162/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

13. Решение № 1727 от 17.02.2016 г. по адм. д. № 6421/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

14. Решение № 2795 от 14.03.2016 г. по адм. д. № 7266/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

15. Решение № 2955 от 16.03.2016 г. по адм. д. № 12778/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

16. Решение № 3571 от 29.03.2016 г. по адм. д. № 3794/2015 г., І отд. на ВАС 

17. Решение № 4007 от 06.04.2016 г. по адм. д. № 10037/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

18. Решение № 4284 от 12.04.2016 г. по адм. д. № 3474/2015 г., І отд. на ВАС 

19. Решение № 4474 от 14.04.2016 г. по адм. д. № 7087/2015 г., І отд. на ВАС 

20. Определение № 4609 от 19.04.2016 г. по адм. д. № 3681/2016 г., VІІІ отд. на ВАС 

21. Решение № 4819 от 22.04.2016 г. по адм. д. № 6187/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

22. Решение № 6773 от 07.06.2016 г. по адм. д. № 8973/2015 г., І отд. на ВАС 

23. Решение № 7601 от 23.06.2016 г. по адм. д. № 13991/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

24. Решение № 11571 от 01.11.2016 г. по адм. д. № 2704/2015 г., І отд. на ВАС 

25. Решение № 12805 от 28.11.2016 г. по адм. д. № 8845/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

 

3. Решения на ВАС по прилагането на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица 

1. Решение № 52 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 26/2015 г., І отд. на ВАС 

2. Решение № 149 от 06.01.2016 г. по адм. д. № 194/2015 г., І отд. на ВАС 
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3. Решение № 602 от 19.01.2016 г. по адм. д. № 5998/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

4. Решение № 2007 от 23.02.2016 г. по адм. д. № 10869/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

5. Решение № 3971 от 06.04.2016 г. по адм. д. № 6238/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

6. Решение № 6192 от 25.05.2016 г. по адм. д. № 8390/2015 г., І отд. на ВАС 

7. Решение № 6459 от 31.05.2016 г. по адм. д. № 2290/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

8. Решение № 8381 от 06.07.2016 г. по адм. д. № 8289/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

9. Решение № 8817 от 14.07.2016 г. по адм. д. № 4883/2016 г., І отд. на ВАС 

10. Решение № 10374 от 05.10.2016 г. по адм. д. № 11530/2015 г., І отд. на ВАС 

11. Решение № 10592 от 11.10.2016 г. по адм. д. № 3422/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

12. Решение № 10939 от 19.10.2016 г. по адм. д. № 210/2015 г., І отд. на ВАС 

13. Решение № 10975 от 19.10.2016 г. по адм. д. № 11318/2015 г., І отд. на ВАС 

14. Решение № 11558 от 01.11.2016 г. по адм. д. № 9504/2015 г., І отд. на ВАС 

15. Решение № 11952 от 08.11.2016 г. по адм. д. № 6263/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

16. Решение № 12641 от 23.11.2016 г. по адм. д. № 12021/2015 г., І отд. на ВАС 

17. Решение № 12916 от 30.11.2016 г. по адм. д. № 13165/2015 г., І отд. на ВАС 

18. Решение № 13863 от 16.12.2016 г. по адм. д. № 7893/2015 г., І отд. на ВАС 

19. Решение № 14039 от 20.12.2016 г. по адм. д. № 5116/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

 

4. Решения на ВАС по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане 

1. Решение № 1766 от 17.02.2016 г. по адм. д. № 2085/2015 г., І отд. на ВАС 

2. Решение № 1951 от 22.02.2016 г. по адм. д. № 15059/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

3. Решение № 2406 от 02.03.2016 г. по адм. д. № 15342/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

4. Решение № 2676 от 10.03.2016 г. по адм. д. № 4059/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

5. Решение № 2690 от 10.03.2016 г. по адм. д. № 3943/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

6. Решение № 3356 от 24.03.2016 г. по адм. д. № 2149/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

7. Решение № 4622 от 19.04.2016 г. по адм. д. № 1196/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

8. Решение № 6042 от 19.05.2016 г. по адм. д. № 1881/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

9. Решение № 7310 от 16.06.2016 г. по адм. д. № 2567/2016 г., VІІІ отд. на ВАС 

10. Решение № 8274 от 05.07.2016 г. по адм. д. № 9006/2015 г., І отд. на ВАС 

11. Решение № 8690 от 12.07.2016 г. по адм. д. № 11250/2015 г., І отд. на ВАС 

12. Решение № 8812 от 14.07.2016 г. по адм. д. № 9362/2015 г., І отд. на ВАС 

13. Решение № 10098 от 28.09.2016 г. по адм. д. № 7005/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

14. Решение № 10842 от 18.10.2016 г. по адм. д. № 8491/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

15. Решение № 10957 от 19.10.2016 г. по адм. д. № 7003/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

16. Решение № 10959 от 19.10.2016 г. по адм. д. № 3852/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

17. Решение № 12828 от 28.11.2016 г. по адм. д. № 9581/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

18. Решение № 13623 от 13.12.2016 г. по адм. д. № 9714/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

19. Решение № 14185 от 22.12.2016 г. по адм. д. № 11333/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 
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20. Решение № 14204 от 22.12.2016 г. по адм. д. № 11667/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

 

 

5. Решения на ВАС по прилагането на Закона за местните данъци и такси 

1. Решение № 156 от 07.01.2016 г. по адм. д. № 1319/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

2. Решение № 232 от 11.01.2016 г. по адм. д. № 895/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

3. Решение № 282 от 11.01.2016 г. по адм. д. № 6689/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

4. Решение № 291 от 11.01.2016 г. по адм. д. № 3000/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

5. Решение № 701 от 21.01.2016 г. по адм. д. № 2399/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

6. Решение № 995 от 01.02.2016 г. по адм. д. № 4816/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

7. Решение № 1830 от 18.02.2016 г. по адм. д. № 4900/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

8. Решение № 2284 от 29.02.2016 г. по адм. д. № 11941/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

9. Решение № 2721 от 10.03.2016 г. по адм. д. № 11508/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

10. Решение № 2731 от 11.03.2016 г. по адм. д. № 12996/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

11. Решение № 3075 от 17.03.2016 г. по адм. д. № 14688/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

12. Решение № 3275 от 22.03.2016 г. по адм. д. № 3526/2015 г., І отд. на ВАС 

13. Решение № 3342 от 23.03.2016 г. по адм. д. № 11106/2014 г., VІІ отд. на ВАС 

14. Решение № 3516 от 29.03.2016 г. по адм. д. № 10112/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

15. Решение № 4159 от 11.04.2016 г. по адм. д. № 7525/2015 г., 5 чл. с-в на ВАС 

16. Решение № 4228 от 12.04.2016 г. по адм. д. № 14551/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

17. Решение № 4254 от 12.04.2016 г. по адм. д. № 6248/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

18. Решение № 5302 от 05.05.2016 г. по адм. д. № 7576/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

19. Решение № 5306 от 05.05.2016 г. по адм. д. № 7603/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

20. Решение № 5547 от 11.05.2016 г. по адм. д. № 5597/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

21. Решение № 5940 от 18.05.2016 г. по адм. д. № 8825/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

22. Решение № 6856 от 08.06.2016 г. по адм. д. № 903/2016 г., VІІ отд. на ВАС 

23. Решение № 7498 от 22.06.2016 г. по адм. д. № 2327/2016 г., VІІ отд. на ВАС 

24. Решение № 7652 от 23.06.2016 г. по адм. д. № 6335/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

25. Решение № 9191 от 26.07.2016 г. по адм. д. № 12248/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

26. Решение № 9622 от 30.08.2016 г. по адм. д. № 3134/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

27. Решение № 9792 от 19.09.2016 г. по адм. д. № 10876/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

28. Решение № 11244 от 25.10.2016 г. по адм. д. № 6551/2016 г., VІІІ отд. на ВАС 

29. Решение № 12630 от 23.11.2016 г. по адм. д. № 7512/2016 г., VІІ отд. на ВАС 

 

6. Решения на ВАС по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

1. Определение № 5250 от 04.05.2016 г. по адм. д. № 2453/2016 г., VІІ отд. на ВАС 

2. Определение № 11770 от 03.11.2016 г. по адм. д. № 11599/2016 г., І отд. на ВАС 

3. Решение № 45 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 7412/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

http://www.ozone.bg/


 
 

Новото данъчно  

законодателство през 2017 г. + CD        Съдържание Колектив 

 

 
4. Решение № 46 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 13573/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

5. Решение № 54 от 04.01.2016 г. по адм. д. № 28/2015 г., І отд. на ВАС 

6. Решение № 62 от 05.01.2016 г. по адм. д. № 14162/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

7. Решение № 89 от 05.01.2016 г. по адм. д. № 7860/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

8. Решение № 602 от 19.01.2016 г. по адм. д. № 5998/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

9. Решение № 744 от 25.01.2016 г. по адм. д. № 6422/2015 г., ІІ отд. на ВАС 

10. Решение № 1343 от 09.02.2016 г. по адм. д. № 14335/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

11. Решение № 2131 от 24.02.2016 г. по адм. д. № 1867/2015 г., І отд. на ВАС 

12. Решение № 2155 от 24.02.2016 г. по адм. д. № 4469/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

13. Решение № 2645 от 09.03.2016 г. по адм. д. № 3166/2015 г., І отд. на ВАС 

14. Решение № 2971 от 16.03.2016 г. по адм. д. № 209/2016 г., VІІІ отд. на ВАС 

15. Решение № 3681 от 31.03.2016 г. по адм. д. № 6212/2015 г., VІ отд. на ВАС 

16. Решение № 4038 от 07.04.2016 г. по адм. д. № 5322/2014 г., VІІІ отд. на ВАС 

17. Решение № 4088 от 07.04.2016 г. по адм. д. № 6953/2015 г., І отд. на ВАС 

18. Решение № 4096 от 08.04.2016 г. по адм. д. № 946/2016 г., І отд. на ВАС 

19. Решение № 5300 от 05.05.2016 г. по адм. д. № 3494/2016 г., VІІ отд. на ВАС 

20. Решение № 5302 от 05.05.2016 г. по адм. д. № 7576/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

21. Решение № 6742 от 07.06.2016 г. по адм. д. № 8030/2015 г., І отд. на ВАС 

22. Решение № 7144 от 14.06.2016 г. по адм. д. № 8049/2015 г., І отд. на ВАС 

23. Решение № 9178 от 26.07.2016 г. по адм. д. № 2704/2016 г., VІІ отд. на ВАС 

24. Решение № 9317 от 28.07.2016 г. по адм. д. № 890/2015 г., VІІ отд. на ВАС 

25. Решение № 9995 от 26.09.2016 г. по адм. д. № 6932/2015 г., І отд. на ВАС 

26. Решение № 10983 от 19.10.2016 г. по адм. д. № 11252/2015 г., І отд. на ВАС 

27. Решение № 11282 от 25.10.2016 г. по адм. д. № 12556/2015 г., І отд. на ВАС 

28. Решение № 11519 от 31.10.2016 г. по адм. д. № 12794/2014 г., І отд. на ВАС 

29. Решение № 11917 от 07.11.2016 г. по адм. д. № 105/2015 г., І отд. на ВАС 

30. Решение № 12056 от 09.11.2016 г. по адм. д. № 13645/2015 г., І отд. на ВАС 

31. Решение № 12213 от 11.11.2016 г. по адм. д. № 12217/2015 г., І отд. на ВАС 

32. Решение № 12558 от 21.11.2016 г. по адм. д. № 6276/2016 г., VІІ отд. на ВАС 

33. Решение № 13914 от 19.12.2016 г. по адм. д. № 8843/2016 г., І отд. на ВАС 

34. Решение № 14028 от 20.12.2016 г. по адм. д. № 8590/2015 г., VІІІ отд. на ВАС 

 

В. ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВАС И ВКС 

1. Тълкувателно решение № 1 от 18.05.2016 г. по тълк. д. № 3/2015 г., ОСС на ВАС, I и II 

колегия 

2. Тълкувателно решение № 2 от 06.06.2016 г. по тълк. д. № 2/2015 г., ОСГК на ВКС 

3. Тълкувателно решение № 4 от 12.03.2016 г. по тълк. д. № 4/2015 г., ОСНК на ВКС 

4. Тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016 г. по тълк. д. № 10/2016 г., ОСС на ВАС, I и II 
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колегия 

 

III. ПИСМА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

1. Писма на НАП по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане 

1. Писмо № 96-00-180 от 12.07.2016 г. на НАП 

2. Писмо № 3-2130 от 06.10.2016 г. на НАП 

3. Писмо № 20-21-172 от 25.11.2016 г. на НАП 

 

2. Писма на НАП по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица 

1. Писмо № М-24-36-25 от 01.07.2016 г. на НАП 

2. Писмо № 96-00-229 от 24.08.2016 г. на НАП 

3. Писмо № М-24-36-41 от 10.09.2016 г. на НАП 

4. Писмо № М-94-П-449 от 16.09.2016 г. на НАП 

 

3. Писма на НАП по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност 

1. Писмо № 20-00-279 от 07.07.2016 г. на НАП 

2. Писмо № 20-15-232 от 12.07.2016 г. на НАП 

3. Писмо № 07-00-156 от 28.07.2016 г. на НАП 

4. Писмо № 94-00-59 от 11.08.2016 г. на НАП 

5. Писмо № 24-38-74 от 07.11.2016 г. на НАП 

 

4. Писма на НАП по прилагането на Закона за местните данъци и такси 

1. Писмо № 07-00-7 от 17.07.2016 г. на НАП 

2. Писмо № 3-2312 от 31.10.2016 г. на НАП 

 

IV. СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Данъчен календар за 2017 г. 

2. Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното 

законодателство, валидни към 01.01.2017 г. 

3. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на 

публични вземания по давност (към 01.01.2017 г.) 
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