
Протокол от 14.02.2011г. 

 

Днес, 15.02.2011 г. от 19 часа в ресторант „Тангра” се проведе месечното заседание на 

Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя - Стара Загора”. От 77 члена списъчен 

състав присъстваха 21 члена.  

 

1. Обсъждане акцентите по материалите за Общинската сесия на 17.02.2011 - докладва г-н 

Тенчо Руканов  

2. Корпоративното подоходно облагане на юридически лица - докладва специалист от НАП  

3. Корпоративното подоходно облагане на физически лица- докладва специалист от НАП  

4. Разни  

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов откри редовното месечно заседание на 

Клуба и предложи промяна в дневния ред като втора и трета точки от дневния ред станат 

първа и втора, а първа точка да стане трета.  

Предложението бе подложено на гласуване.  

Гласували: За 21 Против 0 Въздържали се 0  

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов по първа и втора точки от дневния ред 

предостави думата на г-жа Галена Недкова от НАП Стара Загора.  

Г-жа Галена Недкова запозна присъстващите с промените в корпоративното подоходно 

облагане на юридически и физически лица:  

Промени в ЗКПО в сила от 01.01.2011 г.  

1. Промени относно определянето, декларирането и внасянето на корпоративния данък 2. 

Промени, засягащи облагането с данък при източника по реда на ЗКПО  

1. Корекции на грешки  

1.1. Корекции на грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи и грешки при 

преобразуване на счетоводния финансов резултат Изравнява се данъчното третиране на тези 

грешки с общия ред за коригиране на счетоводни грешки, а именно данъчните финансови 

резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите 

закони през съответните минали години така, че все едно грешката не е била допусната. 

Ограничение за коригиране на грешки от минали години Не се допуска корекция на данъчния 

финансов резултат и на данъчното задължение върху него за тази миналa годинa, за която към 

1 януари на годината на откриване на грешката са изтекли поне 6 години. За сравнение, преди 

промяната ограничението се прилагаше за грешки, допуснати преди повече от 5 години, които 

ако не са били допуснати биха довели до намаляване на данъчния финансов резултат. 

Следователно през 2011 г. не е допустимо да се коригират грешки, допуснати преди 01.01.2005 

г.  



1.2. Данъчно третиране при разпределение на дивиденти в натура Разпределените като 

дивидент активи към момента на разпределението за данъчни цели се смятат за реализирани 

по пазарни цени и се отписват. При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният 

финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена като разлика 

между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност към датата на разпределението 

на дивидента.  

1.3. Промени, свързани с подаването на годишната данъчна декларация Промяната се 

отнася за лицата, които са реализирали печалби или доходи от източник в чужбина, съответно 

са внесли данък в чужбина - те трябва да приложат към годишната си данъчна декларация 

доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за 

печалби/доходи от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане 

"освобождаване с прогресия". Въвеждане на задължение за платците на доходи от наем на 

чуждестранни юридически лица да удържат и внасят данъка при източника. До 2010 г. данъка 

при източника за доходите от наем се внасяше от чуждестранните лица - получатели на тези 

доходи.  

2. Въвеждане на облагане с данък при източника на определени доходи, начислени в полза на 

чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим 

(т.нар. офшорни зони), са от източник в страната: възнаграждения за услуги или права, с 

изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени; неустойки и 

обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни 

договори  

3. Намаляване на данъчната ставка от 10 % на 5 % за доходите от лихви, авторски и 

лицензионни възнаграждения при едновременно изпълнение на следните условия: 

притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава - членка на ЕС, или място 

на стопанска дейност в държава - членка на ЕС, на чуждестранно юридическо лице от държава 

- членка на ЕС; местното юридическо лице - платец на дохода, или лицето, чието място на 

стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с 

чуждестранното юридическо лице - притежател на дохода, или с лицето, чието място на 

стопанска дейност е притежател на дохода.  

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В СИЛА ОТ 

01.01.2011 Г.  

1. Промени в данъчното третиране на доходи, начислени в полза на чуждестранни физически 

лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим.  

2. Нов ред за авансово облагане на доходите от наем.  

3. Нов формуляр на служебна бележка.  

4. Санкция за неиздаване на документ, когато физическите лица имат такова задължение. От 

източник в Република България са и следните доходи, 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 в полза на чуждестранни 

физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим:  



1. възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата 

са реално предоставени;  

2. неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по 

застрахователни договори. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са тези по 

смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (§ 1, т. 55 от ДР на ЗДДФЛ). 

Облагането е с окончателен данък, определен върху брутната сума на начислените доходи (чл. 

37, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ). Окончателният данък се удържа и внася от платеца на дохода в срок до 

края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода. Изчисляване на авансовия данък 

от платеца на дохода (наемателя), след 01.01.2011 г.: Когато платецът на дохода от наем или 

друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или 

самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на 

дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, 

като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Чл. 45, ал. 7 (нова) 

Предприятие или самоосигуряващо се лице - платец на доходи от други източници по чл. 35 от 

ЗДДФЛ (други доходи), издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която 

предоставя на лицето, придобило дохода. Чл. 80б Физическо лице, което, като е задължено, не 

издаде документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 

100 до 500 лв. Глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ. При повторно 

нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв.  

Отношение по въпроса взеха г-жа Мария Жекова, г-жа Марияна Димова и господата Драгомир 

Драгов, Мирослав Петков и Гочо Карагьозов.  

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов по трета точка от дневния ред запозна 

присъстващите с акцентите по Общинската сесия на 17.02.2011 като наблегна на приемането на 

Бюджет 2011 на Община Стара Загора.  

Отношение по въпроса взеха г-жа Марияна Димова и господата Драгомир Драгов и Никола 

Нешев.  

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов по четвърта точка от дневния ред 

съобщи, че поради сложността на протокола, Клуба няма да има среща с посланика на САЩ. 

Съобщи, че културните институции като театър, куклен театър и опера ще заработват заплатите 

си като на база продадени белети държавата ще ги субсидира. Прикани присъстващите да 

закупуват билети за да ги подпомогнат.  

Председателя на Управителния съвет г-н Тенчо Руканов прочете предложение до Клуба:  

Уважаеми членове на СНЦ „Клуб на работодателя”,  

Изпращам Ви това писмо с вярата, че ще откликнете на моята покана за среща, на която да 

обсъдим възможностите и перспективите за стабилно бъдеще пред най-обичния спорт в града 

ни - футбола. Стара Загора е град, който е дал много на футболния свят. Тук са прекланяли 

глава не един и два европейски колоси, oтборът е носител на Балканската клубна купа, 

Шампион на България и настоящ Носител на Купата на България. Всички тези успехи обаче не 

могат да бъдат постигнати без любовта на запалянковците и стабилно финансиране. 

Проблемът с издръжката и управлението на футболните клубове в България обаче не е някаква 

тайна. Навсякъде успехите на футболните клубове са не само въпрос на престиж, но оказват и 

голямо въздействие върху реномето на всеки един град. Преминал през всякакви катаклизми и 



мъчителни периоди нашият любим отбор „Берое” доказа, че е един от най-силните в България 

и донесе радост на хиляди старозагорци не само със спечелването на Купата на България през 

2010 г., но и с успешните си игри не само у нас, но и в Европа. През последната година отборът 

показа невероятно мъжество, дух и непримиримост, които са присъщи на големите отбори. Ето 

защо ние всички трябва да се опитаме да осигурим още по-стабилно, спокойно и светло 

бъдеще. Перспектива, която да радва всички старозагорци, защото знаем какви невероятни 

усилия и средства коства всичко това. Много хора вече се включиха в подпомагането на 

любимия отбор и с това спечелиха не само уважението на феновете, но и популярност в цяла 

България. През последните години общинска администрация и общински съвет Стара Загора, 

направиха всичко, което е по силите им, за да помогнат на ПФК „Берое” в трудните моменти. 

Община Стара Загора винаги е правила и ще прави всичко, което е възможно, за да подпомага 

футболния отбор, защото това е една от емблемите на града и ние нееднократно сме 

изразявали готовността си да окажем помощ. Ние разбираме, че всичко, което правим не е 

достатъчно и именно затова продължаваме да търсим и още варианти. Опитахме се и 

направихме максималното в тази трудна от финансова гледна точка ситуация за всички. 

Община Стара Загора подпомага „Берое” и по друг, косвен начин, но също изискващ средства - 

цялостна поддръжка и издръжка на стадион „Берое”, включително хигиенизирането преди 

всяка среща. Ние ще продължим да помагаме на отбора и в бъдеще, но усилията ни ще бъдат 

насочени най-вече към подобряване състоянието на стадиона и привеждането му във вид, 

който отговаря на най-новите изисквания за провеждане на футболни срещи. В Стара Загора 

работят и печелят популярност стотици успешни фирми, които са в състояние заедно, като 

акционери и обединени в името на една патриотична градска кауза да докажат, че „Берое” е 

бил и ще продължи да бъде доминиращ фактор във футбола на България. Това може да бъде 

постигнато, ако още представители на старозагорския бизнес се включат във финансирането на 

отбора. Ако всяка една от многобройните старозагорски фирми, съобразно своите 

възможности отделя месечно определена сума, например срещу реклама или под друга 

форма, бихме могли да осигурим изграждането на един още по - стабилен финансово и 

спортно-технически футболен тим, който да постигне още по-големи успехи. Считам, че по този 

начин ще бъдем полезни в постигането на целите си - първото място в бизнеса и футбола. 

Правя всичко това воден единствено от уважението си към отбора и феновете. Нямам никакви 

други цели или мотиви. Надявам се, че Вие също ще помогнете в нашата обща кауза. Ето защо 

се надявам да проявите интерес към „Берое” и в продължение на това Ви каня на една работна 

среща, която ще се състои на 28.02.2011 г. от 19 часа в ресторант „Тангра”.  


