
 

 

Данъчна основа при доставка на територията на страната 
 

Чл. 26. (1) Данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява 
или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или 
освободена. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъчната основа се определя на 
базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика 
във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, 
без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания 
на неустойки и лихви с обезщетителен характер. 
(3) Данъчната основа по ал. 2 се увеличава със: 
1. всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката; 
2. всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката; 
3. съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например 
комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката; 
4. стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако 
не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице; ако тези 
опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се 
намалява със стойността им при връщането. 
(4) В данъчната основа на доставката се смята включена: 
1. стойността на услугата по последващо гаранционно обслужване на стоките; 
2. стойността, задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение. 
(5) Данъчната основа не включва: 
1. сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на 
датата на възникване на данъчното събитие; ако се предоставят на получателя след датата 
на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им; 
2. стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако 
получателят е данъчно задължено лице и тези материали или контейнери подлежат на 
връщане; ако те не бъдат върнати в 12-месечен срок от изпращането им, данъчната основа 
се увеличава със стойността им в края на този срок; 
3. разходите на лизингодателя и лизингополучателя, свързани с ползването на стока при 
условията и в срока на договор за лизинг, като: разходи за имуществени застраховки, 
застраховки "Гражданска отговорност" и други подобни за целия или за част от срока на 
договора, разходи за имуществени данъци и такси, екотакси и разходи за регистрация; 
4. сумите, платени на доставчика за покриване на разходите, направени от името и за сметка 
на получателя, когато тези суми са посочени изрично в счетоводството на доставчика; 
доставчикът трябва да разполага с доказателства за действителния размер на сумите и няма 
право на данъчен кредит по отношение на данъка, който може да е станал дължим при 
извършването на разходите. 
(6) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 
01.01.2013 г.) Когато стойностите, необходими за изчисляване на данъчната основа, са 
определени в чуждестранна валута, данъчната основа се определя на базата на левовата 
равностойност на тази валута по курса, обявен от Българската народна банка към датата, на 
която данъкът е станал изискуем. Левовата равностойност на валутата може да бъде 



 

 

определена по последния обменен курс, публикуван от Европейската централна банка към 
момента, в който данъкът става изискуем. Конвертирането между валути, различни от 
еврото, се извършва, като се използва обменният курс на всяка от тези валути към еврото. 
(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 
01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., 
в сила от 01.01.2014 г.) Когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки 
или услуги, без страните да са му придали парично изражение, данъчната основа на всяка 
от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при 
придобиването или себестойността на предоставената стока, а в случаите на внос - на 
данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на 
предоставената услуга. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, 
данъчната основа е пазарната цена. 
(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите по чл. 27, ал. 3, т. 1 
данъчната основа на всяка от доставките по ал. 7 към датата на възникване на данъчното 
събитие е пазарната цена на доставяната стока или услуга. 
(9) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 101 от 2013 
г., в сила от 01.01.2014 г.) При доставки по чл. 25, ал. 5 данъчната основа се определя 
пропорционално на броя на месеците, включени в съответната календарна година, спрямо 
общия брой на месеците на изпълнение на доставката, включително месеца на 
прекратяване на доставките. 
 
 


