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ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ  

НА СДЕЛКИ С  

КРИПТОВАЛУТИ 

 

Какво е криптовалута? Как трябва 

да се третират различните видове 

„инвестиции“ в криптовалути, а 

именно: копаене, спекулативна 

продажба; държане или HODL. 

Следва ли да се облагат с ДДС, 

сделките с криптовалути влизат ли 

в облагаемия оборот по ДДС? 

 

 

Информацията е актуална към м. март 2018 г. 
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Съдържание: 

 
Кратко въведение 

Следва ли физическо лице инвеститор да се регистрира 

по ЗДДС  и какво ще последва от всичко това? 

Какво е криптовалута? 

Практика на СЕС . Какво ни казва и с какво е важна за 

нас ? 

От практиката на СЕС,  към практиката на НАП 

Следва ли да се облагат с ДДС, сделките с 

криптовалути влизат ли в облагаемия оборот по ДДС? 

Как трябва да се третират различните видове 

„инвестиции“ в криптовалути, а именно: копаене, 

спекулативна продажба; държане или ходъли от 

гледище на останалите данъчни закони в България- 

ЗКПО, ЗДДФЛ,  и пр. 

Ако имаме на лице спекулативни продажби 

Първоначално предлагане на криптовалута ППК или ICO 

Какво представлява ICO ? 

КАК СЛЕДВА ДА СЕ ОБЛАГАТ КРИПТОВАЛУТИТЕ , АКО 

ИНВЕСТИТОРЪТ Е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ? 

Инвеститор - физическо лице спазва режимът, 

определен в ЗДДФЛ. 
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Какво се случва, ако доходите на физическото лице 

идват от чужбина? Къде и как облагаме с данъци? 

По отношение на инвеститор юридическо лице 

Ако доходите на юридическото лице идват от чужбина, 

необходимо ли ни е прилагане на СИДДО? 

За търговия с криптовалути, необходим ли е лиценз ? 

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОД ОТ AIR BNB И ДРУГИ ПОДОБНИ 

ПЛАТФОРМИ. 
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Кратко въведение 

 

В това изложение ще се опитам да разгледам 

следните основни теми:  

1. Какво е криптовалута? Как трябва да се тре-

тират различните видове „инвестиции“ в крип-

товалути, а именно: копаене (добиване), спе-

кулативна продажба; държане/ или HODL.  

2. Как следва да се облагат , ако инвеститорът 

е физическо лице и ако инвеститорът е юриди-

ческо лице / търговско дружество?  

3. Какво е първоначално предлагане на крип-

товалути (ICO) и как се облага с данъци?  

4.  Какво трябва да направим, ако получаваме 

доходи от чужбина ( било то от криптовалути 

или други доходи) ?  

5. Следва ли физическо лице инвеститор да се 

регистрира по ЗДДС  и какво ще последва от 

всичко това? 
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Какво е криптовалута?  

Най-общо казано, криптовалутата може да се определи като 

цифров актив .Този актив се съхранява в база данни наре-

чена блокчейн, като запис който никой не може да проме-

ни, ако не изпълнява специфични условия (сравнение с 

онлайн банкиране). Записът се идентифицира чрез уника-

лен низ от символи наречен адрес.  Всички транзакции са 

публични, но всеки адрес е анонимен. Блокчейнът е децен-

трализиран регистър на всички извършени транзакции от 

самото начало до сега. Този регистър е огромна база данни 

която се съхранява на РС-тата на произволно количество 

потребители. Никой потребител няма централен контрол 

върху нея (сорс кода, на който е базиран софтуера , който 

управлява базата данни и транзакциите,  е с отворен код и 

се смята за непроменяем. Всяка промяна в него води до 

хардфорк ( hardfork - окончателно разделяне) и води до 

разделяне и на криптовалутата. Малко произволно сравне-

ние с химията – но ако имаме на лице вещество, съдържащо 

компоненти  А, Б и Ц и към тях добавим компонента Д, 

тогава получаваме съвсем ново по рода си вещество, а не 

същият химичен елемент с надграждане. Логично , ако от 

компонентите А, Б и Ц изолираме едната, примерно Б, от-

ново получаваме нови вещества , а не старото, съдържащо 

компоненти А,Б и Ц.  )За да извършваш транзакции , не 

трябва да съхраняваш базата. Съхраняват я онези, които 

„копаят“. Копаенето всъщност е валидиране на транзакции-

те, които са обединени в блокове и за всеки успешно  вали-

диран блок, копача/ миньора получава като награда бит-
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койни (т.е. получава правото да осъществи специална тран-

закция от резерва към себе си).  

Създадени са и  други технологии за блокчейн и криптова-

лути, които са различни от оригиналния блокчейн на бит-

койн с различни предимства и недостатъци, но не това е 

целта на лекцията. При криптовалута, при която няма копа-

не, очевидно не може да се печели от това.  

Определянето какво е криптовалута ни обърква допълни-

телно, от данъчно-правна гледна точка, защото реферира 

едновременно към пари , стока и производство и следова-

телно дава основание за разнородно данъчно третиране и 

облагане.  

Тъй както тези въпроси не са уредени в закон и следовател-

но няма легално определение за криптовалута, следва да се 

обърнем към натрупаната към момента съдебна практика 

по данъчни производства на НАП и практиката на съдили-

щата, в това число и европейския съд / СЕС/. Следва да се 

има предвид, че законодателството на Европейския съюз и 

тълкувателната практика на Съда на Европейския съюз, 

постановена в производствата по преюдициални запитва-

ния, са задължителни за държавите-членки и всички физи-

чески и юридически лица, които се намират на тяхната те-

ритория. Решението на СЕС е постановено след някои от 

изразените от НАП, КФН и БНБ становища, поради което 

тези институции следва да преосмислят възприемането на 

криптовалути. Тепърва предстои да се приеме правна уред-

ба на европейско и национално равнище, която детайлно да 

регламентира сделките с криптовалути. 
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Практика на СЕС . Какво ни казва и с какво 

е важна за нас ?  

В мотивите към решението по Дело C-264/14, СЕС дава 

няколко съществени характеристики на Биткойн. Съдът 

приема, че виртуалната валута с двупосочен поток „Бит-

койн“, която ще бъде обменяна срещу традиционни валути 

в рамките на сделки по обмяна, не може да се квалифицира 

като „материална вещ“ по смисъла на член 14 от Директи-

вата за ДДС (Директива 2006/112/ЕО), тъй като тази вирту-

ална валута няма друго предназначение, освен да се изпол-

зва като платежно средство. Сделките с валутата не са дос-

тавки на стоки, а доставки на услуги, по смисъла на чл. 24 

от Директивата за ДДС. Тъй като виртуалната валута „Бит-

койн“ е договорно платежно средство, от една страна, тя не 

може да се счита нито за текуща сметка, нито за депозит, 

плащане или превод. От друга страна, за разлика от дълго-

вете, чековете и другите прехвърляеми инструменти по чл. 

135, § 1, б. „г” от Директивата за ДДС, тя представлява 

средство за пряко разплащане между операторите, които я 

приемат. Сделките с нетрадиционни валути — тоест с валу-

ти, различни от паричните единици, които са законни пла-

тежни средства в една или повече държави, доколкото тези 

валути са приети от страните по дадена сделка като пла-

тежно средство, алтернативно на законните платежни сред-

ства, и нямат друго предназначение, освен да се използват 

като платежно средство — обаче представляват финансови 

сделки. Безспорно е обаче, че виртуалната валута „Бит-

койн“ не представлява нито ценна книга, материализираща 

право на собственост върху дялове от юридически лица, 

нито ценна книга от подобно естество. 
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От практиката на СЕС,  към практиката на 

НАП 

И като се обърнем към практиката на НАП, намираме на 

сайта им едно единствено становище, в което изрично се 

казва „Според приходната агенция за целите на данъчното тре-

тиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират 

като доходи от продажба на финансов актив.“  

 

Това определяне на данъчното третиране , е колкото разяс-

няващо , толкова и объркващо и поставя редица отворени 

въпроси, някои от които са:    

• Например , ако „копаем“, това доход ли е ? Кога 

следва да се приеме за доход и кога трябва да се 

декларира, по каква цена?  

• Ако купуваме и продаваме спекулативно, кога обя-

вяваме- всяка транзакция или общия сбор на про-
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дажбите минус общия сбор на покупките и в края 

на годината облагаме разликата.  

• Сделката облагаема ли е или не е по ДДС, следова-

телно при покупки и продажби на криптовалути 

трупа ли оборот по ДДС.  

• Това третиране отнася ли се към конкретен данъчен 

закон, при положение, че в разяснението се рефери-

ра към физически лица, осъществяващи такова 

сделки. Третирането на сделките с криптовалути 

отнася ли се и за търговски дружества и др  

 
За да ни се изяснят отговорите на поставените въпроси, ще 

започнем от зад напред с отговорите, тъй като освен наши-

те данъчни закони и в частност нашият закон по ДДС, съ-

ществува Директива за ДДС или директива 112/ 2006 на 

ЕО, в чийто член 13, са уредени случаите на освобождава-

не. Както вече казахме, СЕС приема виртуалните валути 

като договорно платежно средство, а сделките с биткойни – 

като финансови сделки. Това становище обвързва българс-

кият НАП, както и Европейските данъчни администрации с 

еднакво третиране. От друга страна е икономически и прак-

тически нелогично ДДС да третира доходите от сделки с 

криптовалути като финансови сделки, а останалите данъч-

ни закони да ги приравняват на нещо различно. От тук 

следва, че тези сделки попадат в обхвата на чл 13 Б, буква 

г) точки 5 и 3 от Директивата  „други прехвърлими инстру-

менти“ и като такива са освободени сделки от обхвата на 

ДДС. Но се третират като финансови сделки от останалите 

данъчни закони на територията на целият ЕС, в това число 

и в България.  
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В заключение това тълкувателно решение на СЕС  следва 

да се спазва и от практиката на НАП по ДДС, а от там има 

отношение към третирането по  ЗДДФЛ и ЗКПО, до колко-

то сделките с криптовалути са отнесени като „финансови 

сделки“ с всички последици от тях, в това число  касаещи 

облагането на печалбата.  

Като лирическо отклонение следва да се отбележи, че разг-

леждането им от СЕС като „финансови сделки“ налага 

КФН да преразгледа становището си спрямо тях. А от тук 

на сетне не е ясно това до какви последици ще доведе и ще 

се наложи ли борсите за криптовалути да се снабдяват с 

лиценз в някакъв бъдещ момент, както и какъв ще се окаже 

статутът на трейдърите и играчите на борси за криптовалу-

ти. Този въпрос все още не е уреден.  

Следва ли да се облагат с ДДС, сделките с 

криптовалути влизат ли в облагаемия оборот 

по ДДС? 

За да може настоящето изложение да е пълно, е добре да се 

изясни какво са облагаеми и необлагаеми сделки по ДДС. 

Когато едно лице- било то търговско дружество или физи-

ческо лице, получава доходи от стопанска дейност, те могат 

да са облагаеми по ЗДДС или необлагаеми по ЗДДС. Ако 

доходите са облагаеми, те трупат оборот за задължителна 

регистрация по ДДС, който към момента е 50 000 лева. Ако 

доходите са необлагаеми, те не трупат такъв оборот. От тук 

следва и отговорът на въпроса, дали при доходи от крипто-

валути трябва да се регистрираме по ДДС или не трябва. 

Отговорът е , че ако 100% от доходите на лицето са от 

сделки с криптовалути, които са необлагаеми сделки съг-
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ласно практиката на СЕС, а от там и според българския 

ЗДДС, следователно не трябва да се регистрираме по ДДС.  

 

Следва ли физическо лице инвеститор да се регис-

трира по ЗДДС  и какво ще последва от всичко то-

ва? 

Отговорът на този въпрос е отрицателен. В ДДС се говори 

за „лица“. Законът не дели лицата на физически и юриди-

чески. Следователно, като необлагаеми по ДДС, сделките с 

криптовалути  НЕ ВЛИЗАТ в облагаемия оборот и извърш-

ването им не трупа оборот по ДДС.  

Като последица от това, че сделките са необлагаеми, следва 

това , че ако 100 % от дохода на лицето е от такива сделки, 

той няма да има право да ползва данъчен кредит върху сво-

ите покупки с ДДС, без значение дали е регистрирано по 

ДДС лице.  Това важи за всички покупки: ток, наеми, полз-

вани външни услуги( софтуер, хардуерна поддръжка, офис 

оборудване, консултански и счетоводни услуги и други 

подобни). Това е общата постановка на ЗДДС. Няма да се 

спирам на нея подробно, тъй като това не е основен акцент 

в настоящето изложение.   
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Как трябва да се третират различните видове 

„инвестиции“ в криптовалути, а именно: ко-

паене, спекулативна продажба; държане или 

ходъли от гледище на останалите данъчни 

закони в България- ЗКПО, ЗДДФЛ,  и пр.  

 
Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Криптовалутите 

навлизат като нов вид бизнес в България , пък и не само. 

Скоростта на бизнес отношенията, които се развиват пок-

рай сделките с криптовалути, изпреварват тромавата реак-

ция на законодателите. Но, тъй като това са сделки, генери-

ращи доходи, естествено НАП има интерес да ги регулира 

и обложи.  

По въпросът НАП се произнася с Изх писмо № 24-34-50 

от  08. 07. 2014 г. относно данъчно третиране на сделки с 

виртуална валута bitcoin съгласно Закона за данъка върху 

добавената стойност (ЗДДС) и  Закона за корпоративното 

подоходно облагане (ЗКПО), което отговаря на следните 

въпроси:  

1. Какво е третирането на продажбата на тази вир-

туална валута съгласно ЗДДС и ЗКПО? 

2. Ще е налице ли право на данъчен кредит за за-

купените активи, с които ще се произвежда 

въпросната валута? 

Тъй като вече третирането по ЗДДС беше изяснено, няма да 

се спирам на него. Ще разгледаме как НАП смята, че след-

ва да се третират доходите от сделки с криптовалути по 

ЗКПО.  
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В Становището на НАП се казва следното :  

По прилагането на ЗКПО: 

Поради обстоятелството, че съгласно ЗКПО данъчният 

финансов резултат се определя чрез преобразуване за да-

нъчни цели на счетоводния финансов резултат, а ЗКПО не 

регламентира специално данъчно третиране на счетовод-

ните приходи, възникнали при продажбата на виртуална 

валута bitcoin, последните в общия случай са признати за 

данъчни цели, т.е. с тях не се преобразува счетоводният 

финансов резултат.  

Доколкото виртуалната валута Bitcoin може да се опре-

дели като финансов актив по смисъла на приложимите 

счетоводни стандарти, към които препраща § 1, т. 3 от 

ДР на ЗКПО, то е необходимо да се имат предвид разпо-

редбите на този закон, регламентиращи специфично да-

нъчно третиране по отношение на някои стопански опе-

рации, свързани с финансовите активи.  

Следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от 

ЗКПО не намира приложение с оглед на това, че виртуал-

ната валута Bitcoin не е обвързана централния курс на 

Българската народна банка. 

Настоящото становище е принципно и Изпълнителни-

ят директор на НАП не се ангажира с категорични из-

води относно характера на извършваната дейност с 

виртуална валута bitcoin, доколкото към запитването не 

е представен договор или други документи. Конкретна 

преценка в това отношение може да бъде извършена от 

орган по приходите в ревизионно производство, съобразя-

вайки всички относими към осъществените стопански 

операции факти и обстоятелства 

mailto:marina@vesta-bg.eu
http://www.vesta-bg.eu/


------------------14-------------------- 
Марина Мучакова, данъчен консултант във Веста консулт 

Тел. 0879 997 900 e-mail: marina@vesta-bg.eu 

       www.vesta-bg.eu  
                
         
  

Прави впечатление заключителният абзац на становището, 

според който „Настоящото становище е принципно и Из-

пълнителният директор на НАП не се ангажира с катего-

рични изводи относно характера на извършваната дей-

ност с виртуална валута bitcoin доколкото към запитва-

нето не е представен договор или други документи. “. Това 

означава, че органите на приходната администрация ще 

преценяват поотделно всеки конкретен случай, на базата на 

документите, с които лицата разполагат. НАП не се произ-

нася с какви документи какво ще се счита за доказано или 

добре обосновано, а че съгласно представената документа-

ция, ще се прави преценка и заключение на вида третиране 

и вида облагане.  

И по-долу съм разгледала трите основни разновидност на 

сделки с криптовалути:  

 

Ако имаме държане на криптовалута  

Държане на криптоовалута с цел продажба на максимална 

цена – HODL ,  ХОДЛ ( жаргон със значение:“ стискане на 

биткойните докрай“,  видоизменен от холд). В тази хипоте-

за третираме държането на криптовалутата като държане на 

финансов актив с цел продажба. Ако сме физическо лице, 

облагаме маржа между цена на придобиване и цена на про-

дажба към момента на продажбата. Ако сме юридическо 

лице, правим преоценка на съществуващ актив в края на 

всеки месец като отчитаме колебания на цената в плюс или 

в минус. На края на годината, ако се наложи, увеличаваме 

стойността на актива и го взимаме в увеличение в годишна-

та данъчна декларация.  
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Ако имаме на лице копаене,  

Копането или т.нар. добиване на първо място това е добив, 

или иначе казано вид производство. По въпросът може да 

се погледне разяснение на НАП Изх. № 53-04-

273/07.08.2014 г., в което данъчният орган прави детайлно 

изследване на сделките. В разяснението се дават и препрат-

ки към практика на СЕС в същата връзка. Общият извод, до 

който може да се стигне след изчитане на разяснението е, 

че въпреки че като последователност от действия и правни 

връзки, „копането“/ добиването наподобяват производство, 

данъчното третиране на този вид дейност е необлагаемо по 

ДДС на основание на чл. 13 от Шеста директива „ други 

прехвърлими инструменти“ и следва да се обложи само по 

реда на ЗКПО, респективно по реда на ЗДДФЛ за физичес-

ки лица. При физическите лица обаче се третира не като 

чиста финансова сделка, а мината се приравнява на предп-

риятие. По тази логика за целите на данъчното облагане 

миньорите или копачите се приравняват на ЕТ, а не на сво-

бодна професия, когато са физически лица. Мината се разг-

лежда като предприятие по смисъла на търговския закон. 

Лицата , извършващи миньорска дейност /копаенето/ доби-

ването се приемат за физически лица – търговци. Дейността 

на ЕТ се облага с окончателен данък 15% върху реализира-

ната печалба. За реализираните доходи следва да се запла-

тят осигуровки за здравно, пенсионно и социално осигуря-

ване, който се изчисляват на базата на минималният осигу-

рителен праг. За 2018 г той е 510 лева. Максималният про-

дължава да е 2600. Също следва да се отбележи, че самоо-

сигуряващите се лица не делят осигурителните вноски на 
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такива за сметка на работник и на работодател, а ги изпла-

щат изцяло за своя сметка. Ставките са посочени в чл. 6 от 

КСО, а осигурените социални рискове в чл.4 от КСО.  

Няколко думи за методиката на счетоводно отчи-

тане при юридически лица търговски дружества на 

налични криптовалути  

• Преоценката в колебанията на стойността на крип-

товалутата от счетоводна гл. точка се прави ежеме-

сечно. Би следвало да се гледа 

http://CoinMarketCap.com  (kriptocurrency market 

capitalizations, чиято основна цел е да показва цена-

та и капитализацията на пазара) или неговите ал-

тернативи, където се събира информация за бит-

койн борсите, ако валутата ни е биткойн. В счето-

водна политика следва да се определи кой източник 

на информация за цените на валутите използваме и 

да се спрем само на един. Възможно е критповалу-

тите на различните борси да се търгуват на различ-

ни цени. Причината за подобно разминаване е лип-

сата на централизиран орган, който да регулира 

стойностите и курсовете на криптовалутите и да 

определя курс купува или курс продава за съответ-

ния ден. Източникът, който ползваме за да опреде-

лим пазарната стойност трябва да е конкретен и да 

не го променяме в течение на времето, за да можем 

да докажем постоянна и устойчива счетоводна по-

литика и методология на счетоводно отчитане.   
Логиката за това е същата, по която се търси пазар-

ната цена на недвижим имот или на стар автомобил. 

В първия случай се обръщаме към средната пазар-
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ната цена по пазарна оценка от независим оценител, 

във втория случай прилагаме шваке на застрахова-

тел ( т.е. на оценител) . Общото между тези приме-

ри е, че за стойност на актива се търси информация 

за нормалната пазарна цена.  

 
При копане на криптовалута, Цената на придо-

биване се изчислява счетоводно по същият на-

чин, по който се калкулира готова продукция. 

Всички разходни елементи за производство на Bит-

койна се отчитат като цена на придобиването му. 

Неговата пазарна цена се определя по закона за 

търсенето и предлагането или иначе казано на паза-

рен принцип.  Т.е. горницата над цената на придо-

биване ще се облага с данък като положителна кур-

сова разлика. Разликата за придобиване на Bиткой-

ни и други криптовалути не са нито приход, нито 

разход, а са разход за образуване на актив, т.е. 

предприятието е решило своите финансови ресурси 

да ги преобразува в актив или да ги обърне от една 

в друга парична форма. Т.е. към този момент няма 

нито приход , нито разход. Едва когато криптовалу-

тата се продаде, се реализира сделка, която формира 

или положителна или отрицателна курсова разлика. 

Положителната курсова разлика формира данъчно 

задължение, защото формира приход. Отрицателна-

та курсова разлика формира разход, защото форми-

ра загуба . Точно тези курсови разлики се деклари-

рат в края на годината с декларация и се облагат с 

данък.  
За сравнение, когато говорим за други валути, при-

мерно долар, има 2 цени. Първата цена е фиксинг на 

БНБ , по който се правят преоценки на валути. Има 
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и други курсове, на чендж бюра и на валутните па-

зари, които са различни от тези на БНБ. Т.е. сделка-

та винаги се реализира по цената на пазара, но пре-

оценката се прави по фиксинг на БНБ. При крипто-

валутите няма институция, която да дава централна 

цена. Следователно трябва да се определи в счето-

водната политика спрямо показателите на коя инс-

титуция или информационна платформа, респек-

тивно борса за криптовалути, ще се прави преоцен-

ката. Ако има няколко пазара с различни цени , 

трябва да се избере един и винаги преоценката да се 

прави спрямо този пазар. Няма как да се прави ви-

наги по различна платформа.  
От счетоводна гл. т. не е нужно да се прави ежед-

невна преоценка, ако след копането няма продажба. 

Курсови разлики се получават само , когато има 

продажба на биткойни или други криптовалути. То-

гава се формира положителна или отрицателна кур-

сова разлика спрямо платформата, на която играете.  
Ако има сделка,  слагаме положителна или отрица-

телна курсова разлика по курса на деня. Тогава се 

реализира печалба или загуба. Задължително в края 

на годината се прави преоценка на валутата и тогава 

се определя дали ще се заплати данък, ако има по-

ложителна курсова разлика. Преоценката се прави 

само за наличната валута на разположение на съот-

ветното ФЮЛ към края на отчетната година. Само 

за тях се прави преоценка . Продажбите са по курса 

на деня. Продадените биткойни не играят в прео-

ценките.  В конкретния пример разгледахме и как 

ще стои въпросът по отношение на спекулативните 

продажби по същество ☺  
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Ако имаме на лице спекулативни продажби 

В началото на месеца криптовалутата има опреде-

лен еквивалент в лева. Тъй като тя си променя цена-

та всеки ден, сделките се извършват по цената за 

деня. Има курсова разлика. Това означава, че се ре-

ализира сделката на по-висока стойност. Следова-

телно продаденият биткой, етериум или друга валу-

та трябва да се отпише по цената на която е заведен 

в началото на месеца – било то чрез копане или чрез 

покупка.  
 

Първоначално предлагане на 

криптовалута ППК или ICO  

 
КАТО ГОВОРИМ ЗА КРИПТОВАЛУТИ, е добре да се 

кажат няколко думи и за т.нар първоначално предлагане на 

криптовалути – т.нар. ICO.  

Какво представлява ICO ?  

ICO – initial coin offering и реферира към initial public 

offering или иначе казано първоначално публично предла-

гане, най често на ценни книги. Т.нар. ICO представлява 

създаването на собствена валута. Тя може да се продава за 

реални пари или да се разменя за други популярни крипто-
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валути, които имат собствена стойност в пари. Така в край-

на сметка се натрупва капитал от реални пари, който капи-

тал се използва за изработката на даден продукт. Този про-

дукт има подробна спецификация (Бяла книга) и планове за 

реализация.  Целта на инвеститорите е криптовалутата, 

която са купили чрез реални пари, да повиши стойността си 

във времето, след което да я продадат ( както акциите по-

вишават стойността си) и при евентуална продажба в бъ-

деще, да се спечели от разликата в цената. ИКО имат и друг 

детайли, но няма да се спирам на тях.  

Един от рисковете пред инвестицията в криптовалути е, че 

голям инвеститор притежава съществена част от пазара, 

чрез която може да манипулира цената на валутата в своя 

полза. При ICO-тата има ограничение колко валута може да 

купи определен човек, за да се разпредели равномерно. 

Създателите на ICO запазват определена част от криптова-

лутата за себе си, по тяхна преценка. Рискът и оценката за 

перспективата на съответното ICO е изцяло в ръцете на 

този, който купува. Грубо казано 90 % от ICO фалират. Но 

пък при други има космически печалби за 2 - 3 години, 

сравними с ранно закупуване на Биткойни.  

Как се облага ICO, ако проектът е наш и как се 

облага ICO, ако инвестираме в него средствата си ?  

Kриптовалута, която е получена от ICO, си има номинална 

стойност. Купувайки криптовалута чрез ICO, вие не става-

те съдружници или акционери в компанията , която разра-

ботва иновативния продукт, по правило софтуер! Вие не 

ставате и собственик на част от продукта. Това е така  спо-

ред стандартните познати финансови инструменти. Полу-

чава се на практика едно леко заобикаляне на закона, ако в 
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ICO е предвидено участие във вземането на решения или 

друг вид прехвърлими права, уредени с умен договор ( 

smart contract).  Причината за подобно положение е именно 

практиката на СЕС, която квалифицира криптовалутите 

като “други прехвърлими инструменти”. И тази практика се 

прилага на територията на ЕС. Тя не обвързва САЩ, Кана-

да или Австралия, да речем. Там третирането може да е 

съвсем различно.   

При ICO се разменят реални пари или други криптовалути, 

срещу нова валута. С тези средства се финансира реализа-

цията на продукта, но те вече не са ваши, а са на компания-

та, която го разработва! Т.е. тук не и следвало да рефери-

раме към акции и облигации, макар и случаят да наподобя-

ва на тях. От гледище на създателя на новата валута- той 

създава финансов актив . От гледище на купувачът- той си 

купува валута с номинална стойност и тенденция към по-

качване на пазарната цена. 

Отчитането на ICO е по МСС 39  

И тъй като ICO категорично не са нито акции, нито облига-

ции, но все пак се квалифицират като финансови активи, за 

тяхното отчитане, деклариране и облагане, прилагаме Сче-

товоден стандарт 39  по МСС за Финансови Инструменти: 

Признаване и Оценяване.  

За да се уверим, дали сме на прав път, отваряме МСС 39“ 

Финансови Инструменти: Признаване и Оценяване“ и че-

тем Цел и обхват на стандарта, а именно 

(„Целта на настоящия стандарт е да установи принци-

пите за признаване и оценяване на финансови активи, фи-

нансови пасиви и договори за покупка или продажба на 
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нефинансови позиции. Изискванията за представяне на 

информацията за финансовите инструменти са изложени 

в МСС 32 Финансови инструменти: представяне. Изисква-

нията за оповестяване на информацията за финансовите 

инструменти са изложени в МСФО 7 Финансови инстру-

менти: оповестяване. 

ОБХВАТ 

               2 Настоящият стандарт се прилага от всички 

предприятия по отношение на всички видове финансови 

инструменти, с изключение на: 

                    а) тези дялове в дъщерни предприятия, асоции-

рани предприятия и съвместни предприятия, които се 

отчитат счетоводно съгласно МСС 27 Консолидирани и 

индивидуални финансови отчети, МСС 28 Инвестиции в 

асоциирани предприятия или МСС 31 Дялове в съвместни 

предприятия. Предприятията обаче прилагат настоящия 

стандарт по отношение на дялове в дъщерни предприя-

тия, асоциирани предприятия или съвместни предприятия, 

които съгласно МСС 27, МСС 28 или МСС 31 се отчитат 

счетоводно съгласно настоящия стандарт. Предприяти-

ята прилагат настоящия стандарт и за деривативите за 

участие в дъщерни предприятия, асоциирани предприятия 

и съвместни предприятия, освен ако деривативите не от-

говарят на определението в МСС 32 за инструмент на 

собствения капитал на предприятието;“ 
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КАК СЛЕДВА ДА СЕ ОБЛАГАТ 

КРИПТОВАЛУТИТЕ , АКО ИН-

ВЕСТИТОРЪТ Е ФИЗИЧЕСКО 

ЛИЦЕ? 

Малко или много тези въпроси вече бяха засягани час-

тично на няколко пъти. Но тъй като са важни, считам е 

добре да ги разгледаме фокусирано, вместо заключе-

ние. С това ще приключим темата за ЗДДФЛ, който 

определя режимът на физическите лица и ЗКПО, кой-

то определя режимът на юридическите лица търговски 

дружества.  

Инвеститор - физическо лице спазва режи-

мът, определен в ЗДДФЛ.  

На първо място бих посъветвала инвеститорите физически 

лица, да си заведат счетоводна отчетност. Не само дружес-

твата, но и физическите лица подлежат на проверки от 

НАП за доходите, които получават и най-вече дали са си 

отчели, декларирали и внесли в точния размер на данъците.  

По прилагането на ЗДДФЛ. Що се касае до облагането на 

доходи на физически лица, то НАП в Разяснение № 24-34-

40 и Разяснение № 24-34-39 от 2014 г. приема, че: 

 
- доходите от продажба на Биткойн следва да се тре-

тират като доходи от продажба на финансов актив; 
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- съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход 

от продажба или замяна на финансови активи е сумата от 

реализираните през годината печалби, определени за всяка 

конкретна -сделка, намалена със сумата от реализираните 

през годината загуби, определени за всяка конкретна сдел-

ка; 

- доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 33, 

ал. 3 от ЗДДФЛ се облагат с данък върху общата годишна 

данъчна основа и се декларират в годишната данъчна дек-

ларация. 

Какво рискува инвеститорът физическо лице ?  

Както вече коментирахме, сделките с „други прехвърлими 

инструменти“ не трупат оборот по ДДС, т.е. няма риск фи-

зическото лице - инвеститор да се регистрира по ДДС след 

като надхвърли облагаем оборот 50 000 лева. Но това не 

значи, че доходите от търговия с такива инструменти не се 

облагат на друго основание. И това е основание е ЗДДФЛ. 

Общатата постановка е, че доходите на ФЛ се облагат с 10 

% данък. Реално при наличие на миньор ( копане / добива-

не) на криптовалута, физическите лица ще се приравняват 

на Еднолични търговци по търговския закон, където обла-

гането е с окончателен данък 15%- според Лорета Цветкова 

(експерт по ЗДДФЛ към НАП).  Смятам за уместно тук да 

повторя, че освен данъци , ЕТ дължат и осигуровки. Разме-

рите са определени в чл. 6 на Кодекса за социално осигуря-

ване ( КСО), а категорията самоосигуряващо се лице е уре-

дена в чл. 4 на КСО. Освен социалните и пенсионни осигу-

ровки, се дължат и здравни.  
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От тези разяснения следва, че когато се продава Биткойн 

(когато валутата се обръща в левове) се дължи общ доход 

върху реализираната печалба. Доходът от сделки с Биткойн 

се определя на годишна база и представлява разликата 

между сумата, за която са продадени Биткойните през тази 

година и сумата, за която са придобити. Този извод следва 

от разпоредбите на чл. 33, ал. 3 и ал. 4 от ЗДДФЛ. Сделки-

те, при които се купуват стоки и услуги с Биткойн не се 

включват тук, защото Биткойн не е предмет на тези сделки. 

Доходи от дивиденти се облагат с 5% данък върху диви-

дентите.   

Какво се случва, ако доходите на физическо-

то лице идват от чужбина? Къде и как обла-

гаме с данъци?  

Когато физическо лице получи доход от чужбина, следва да 

го обложи с данък и не рядко с осигуровка. Има различни 

категории плащания- наеми, заеми, лихви, граждански до-

говори, дивиденти, ликвидационни дялове, плащания по 

сделки с финансови активи и прочее.  

В общия случай платецът на дохода- чуждестранно юриди-

ческо лице, удържа данъците на българското лице и ги вна-

ся в държавата по произход на дохода. Когато сумите прис-

тигнат в банковата сметка на българското физическо лице, 

те следва да се обложат повторно. Това е двойно данъчно 

облагане и е изключително неблагоприятно за повечето 

хора. За да се избегне, България сключва около 68 спогодби 

за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с 68 

държави съ-договорителки. Всяка спогодба може да следва 
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шаблона на ОИСР, но може и да е уникална по рода си. В 

общия случай получените доходи от лица на две договаря-

щи държави се облагат така, както пише в спогодбата.  

Възможни са 3 хипотези.  

1) Лицето следва да заплати данъка си само в чужби-

на. Тогава прилага процедура по освобождаване на 

национално ниво тук. За целта прилага документ за 

платен данък в чужбина и основанието, на което 

същият е удържан и внесен.  

2) Лицето заплаща данъка си в България. Тогава след-

ва да се освободи по националната процедура в 

държава- платец на дохода. Съветвам тук да се нае-

ме адекватен посредник.  

3) Плаща и в двете държави данъка частично. Към 

момента нямаме действаща Спогодба, която да 

урежда такъв режим.  

СИДДО- Спогодби за избягване на двойното да-

нъчно облагане  

Много често при разпореждане с криптовалути, ICO и дру-

ги подобни инструменти , доходите ни ще идват от чужби-

на и по-рядко от България. България има сключени 68 Спо-

годби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) 

с други държави. Когато доходите по реализирана печалба 

от сделки с криптовалути се изплатят от юридическо лице 

или борса, следва да се види къде се намира борсата ( по 

регистрация ) . След което следва да се провери какво пише 

в Спогодбата между България и държавата по произход на 

борсата. След това декларираме и внасяме данъка съгласно 
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разпоредбите на съответното СИДДО. В общия случай към 

данъчната си декларация за доходи от чужбина следва да 

приложим документ за внесен данък и платени ЗОВ (здрав-

но осигурителни вноски). Като за целта можем да ползваме 

практически всякакви документи като доказателства- изв-

лечения от банкови сметки, платежни нареждания, сметки 

за изплатени суми , извадки от електронни регистри с нап-

равени удръжки и така нататък. По презумпция , ако данъ-

кът ни е платим, удържан и внесен правомерно в държавата 

по регистрация на борсата, тук следва да сме освободени. В 

този случай декларираме дохода си и посочваме основани-

ето на което се освобождаваме в годишната си данъчна 

декларация, като прилагаме задължително изброените по-

горе документи. С тях доказваме правото си да не платим 

повторно данъка в България.  

Ако няма подписана спогодба, може да се стигне до 

облагане в 2 държави: държавата по произход на 

дохода и България.  

Ако обаче в някаква спогодба ( СИДДО) се предвижда ос-

вобождаване с прогресия, документи не се изискват. От 

тази година (в 2018г декларираме за 2017г), се декларират 

всички доходи, включително и необлагаемите. Това е 

съгласно чл. 50а от ЗДДФЛ. При ревизия на физическо ли-

це, ревизиращият орган на НАП ще се търси несъответст-

вие между източници на доход и направените през година-

та разходи. Всички доходи са облагаеми, с изключение на 

изброените в член 13 от ЗДДФЛ. Главно това са продажба 

на недвижим имот в определени случаи, на движими вещи 

без колите, наследствата , даренията. Като наследството и 
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даренията са освободени от облагане по ЗДДФЛ, но се об-

лагат по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).  

Приложение 13 е единственото приложение , което се по-

пълва по желание. Чл. 50 а дава препратка към член 13 от 

закона, в който са уредени именно тези необлагаеми дохо-

ди.  

В справките към ГДД на физическите лица се описват ре-

ално изплатените , а не начислените доходи за съответната 

календарна година.  Изключения са само 1) дивиденти и 2) 

разпореждане с финансови активи.  При дивиденти се 

взема датата на взето решение, а не на реалното ; плащане. ; 

2) При разпореждане с финансов актив се следи в коя годи-

на е направено прехвърлянето.  

За криптовалути приравняваме и отчитаме по следния на-

чин.  

• Ако копаем, това е производство ; За него има ста-

новище на НАП от 2017 година. Приравняват дей-

ността на лицето на ЕТ и го третират като произ-

водство. Да се погледне разяснение с изх. номер 29-

34-104 от 17 окт. 2017г.  

• Ако правим спекулативни продажби, тогава отчи-

таме като сделка на фондова/ стокова борса или ва-

лутен пазар;  

• Ако ходълваме – тогава третираме като финансов 

актив.  
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По отношение на инвеститор 

юридическо лице 

 
Редът за облагане на инвеститор юридическо лице е по 

Закона за корпоративното и подоходно облагане- ЗКПО. 

НАП приема, че въпреки  т.нар. виртуална валута да няма 

номинална стойност, тя може да бъде заменяна срещу пари 

или стоки. При тези обстоятелства продажбата на такава 

виртуална валута по естеството си е доставка на финансови 

услуги. Предвид обстоятелството, че виртуалната валута 

Вitсoin материализира право на определена парична сума, 

следва да се приеме, че попада в обхвата на понятието 

„други прехвърляеми инструменти“. Данъчната основа на 

сделка с виртуална валута, като вид сделка, представляваща 

доставка на „други прехвърляеми инструменти“, е цената, 

платена от потребителите при придобиване на виртуална 

валута Вitсoin. Съгласно ЗКПО данъчният финансов резул-

тат се определя чрез преобразуване за данъчни цели на сче-

товодния финансов резултат, а ЗКПО не регламентира спе-

циално данъчно третиране на счетоводните приходи, въз-

никнали при продажбата на виртуална валута Вitcoin, пос-

ледните в общия случай са признати за данъчни цели, т.е. с 

тях не се преобразува счетоводният финансов резултат. 

Ако копаем, тогава имаме дейност, приравнена на произ-

водство или както вече беше казано , дружеството обръща 

част от капитала си в актив. Преоценките на добитите фи-

нансови активи се правят ежемесечно, но се декларират в 

края на годината, като се сметнат увеличенията на цената 

на актива ( приходите) и намаленията в цената ( разходи-
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те).  Разход за производство се отчита едва когато активът 

се продаде, т.е. приход – разход = печалба за облагане.  

След като от всички приходи извадим всички разходи, 

виждаме какво се получава. Дружеството ни излиза на пе-

чалба, на загуба или на нулев резултат.  

В случай на печалба , декларираме я и я облагаме с 10 % 

корпоративен данък. Това обаче не са наши пари. Те са на 

дружеството. За да можем да ги извадим от там и да ги хар-

чим, първо трябва да ги разпределим като дивидент. Данък 

дивидент, когато се разпределя към физическо лице, е 5% 

от стойността на разпределения дивидент. Дивиденти могат 

да се разпределят единствено след завършила финансова 

година ( 31 март) и то на печалба. Ако дружеството завър-

шва на нула или на загуба, няма как да разпределим диви-

дент.  

В останалите 2 хипотези- дружеството завършва на нула 

или на загуба, ако искаме да харчим от оборотните му 

средства, трябва да подадем декларация по чл. 73 за плаща-

ния от дружеството км физическо лице, където да посочим 

това обстоятелство, да подадем годишна данъчна деклара-

ция за дружеството, в която да посочим, че е на лице скри-

то разпределяне на дивидент и да го обявим в декларация 

по чл. 50 от ЗДДФЛ за физическото лице, което е получило 

сумата. Облагането е отново с 5%. На кратко, законът казва 

„Добре, нямаш печалба, която да разпределиш. Харчи! Но 

аз си искам моите 5%“.  

Ако доходите на юридическото лице идват от 

чужбина, необходимо ли ни е прилагане на 

СИДДО?  
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По отношение на доходите с произход от чужбина при 

юридическо лице, следва да се отговори на няколко въпро-

са.  

- Платецът на дохода може да е чуждестранно лице, 

но това не винаги означава доход от чужбина. Къде 

е мястото на изпълнение на сделката ? Т.е. сделката 

с коя държава е в най-тясна връзка- с тази на плате-

цът на дохода или с тази на получателя.  

- Ако на горния въпрос можем да отговорим, че мяс-

тото е в България, не се налага прилагане на 

СИДДО. В противен случай, приложението на 

СИДДО е наложително. Процедурата е аналогична 

с описаната за физическите лица.  

За търговия с криптовалути, необходим ли е 

лиценз ?  

 
Накрая, но не на последно място, ми се иска да кажа някол-

ко думи за пазарите на финансови инструменти. Според 

Закона за пазарите на финансовите инструменти 

 
Не следва да се прилагат изискванията на ЗПФИ към бит-

койните и останалите криптовалути. За сключване на сдел-

ки с "Биткойн" не е необходимо издаване на лиценз от 

КФН за извършване на инвестиционна дейност и предоста-

вяне на инвестиционни услуги по смисъла на чл. 5, ал. 2 и 3 

от ЗПФИ.  
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Същото важи и за първоначалното публично предлагане на 

криптовалути.  

 

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОД ОТ AIR 

BNB И ДРУГИ ПОДОБНИ 

ПЛАТФОРМИ.  

Понеже говорим за облагане на доходи на ФЛ- инвестито-

ри, получих и въпрос как се облагат доходи от платформи 

като AIR BNB. Вместо заключение, ще направя лирическо 

отклонение за лицата, които „инвестират“ в недвижими 

имоти и ги дават под наем в Air BNB. Платформата преот-

дава под наем И това не следва да се третира като туристи-

ческа услуга. Платформата, независимо , че е посредник, 

има задълженията на платец на доходите на ФЛ. В ГДД се 

обявява договорът с платформата. По силата на този дого-

вор наемателят плаща на собственика. Сделката се сключва 

от твое име и за твоя сметка. Air BNB не действа като кла-

сически комисионер. За това следва да се третира като нае-

мател и като платец на дохода. Те се ангажират с конкретни 

действия. Това според НАП е класически вариант на ФЛ, 

което продава на фирма услуга „наем“. 
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