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те на виртуалните валути. Сделките и разплащанията с тях нарастват, което ги прави значими
за финансовата сигурност. Няма съмнение, че
данъчното облагане и данъчният контрол имат
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пряко отражение върху националната сигурност.
Като се има предвид и липсата на специална
правна уредба, свързана с данъчното третиране
на сделките с криптовалути, данъчният контрол
на органите по приходите в НАП е изключително
важен и е свързан с редица особености и
затруднения.
Понятието „виртуална валута” (или криптовалута) няма определение в материалните данъчни закони. Такова е дадено в т. 24 от § 1 на ДР
на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП), съгласно която разпоредба „виртуални валути“ са цифрово представяне на стойност,
която не се емитира или гарантира от централна
банка или от публичен орган, не е непременно
свързана със законово установена валута и няма
правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява
и търгува по електронен път.
А съгласно разпоредбата на чл. 25, ал.1 и
ал.2 от Закона за Българската народна банка БНБ
има изключителното право да пуска в обращение
банкноти и монети. Банкнотите и монетите, издадени от банката, са законно платежно средство и
задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност без ограничения. Следователно виртуалните валути не са законно платежно средство по смисъла на закона.
Данъчно третиране на третиране
на доходите, реализирани от
физически лица от продажба на
криптовалути и на счетоводните
приходи, възникнали при
продажбата на криптовалути,
като финансови активи.
Към момента придобиването на „биткойн“
и на другите криптовалути не се третира като
„сделка с електронни пари“ и не подлежи на надзор от БНБ, поради което не следва да се декларират пред БНБ. Криптовалутите не са финансови
инструменти и не се регулират от Комисията за
финансов контрол.
1. По Закона за данъци върху доходите на
физическите лица (ЗДДФЛ)
 За данъчни цели, доходите от продажба
или замяна на виртуални валути са доходи
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от продажба на финансов актив и попадат
в обхвата на доходите от прехвърляне на
права или имущество, които са обособени
като отделен вид доход в чл. 10, ал. 1, т. 5
от ЗДДФЛ. Следователно като облагаеми
доходи трябва да се декларират по чл. 50
от ЗДДФЛ, в Приложение №5 на годишната
данъчна декларация (ГДД).
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 сделка (чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ). Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като
продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ).
Доходите се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и се декларират в годишната данъчна декларация. За доходите от прехвърляне на
права или имущество не е регламентирано към декларацията да се прилагат специални документи,
доказващи реализирания доход.
За дохода от продажба или замяна на виртуална валута не се дължи авансов данък.
 Доходите от добиване на виртуални валути са доходи от стопанска дейност като
регистриран или нерегистриран едноличен
търговец. Това са облагаеми доходи, които
трябва да се декларират в приложение №
2 на ГДД.
Когато физическото лице осъществява търговски сделки, е без значение дали то манифестира или не участието си в тях като едноличен търговец. Съгласно чл. 1, ал. 3 от ТЗ, за търговец се
смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се
водят по търговски начин даже ако дейността му
не е посочена в ал. 1.
Съгласно практиката на НАП закупуването
на специални компютърни системи или други за
създаване (добиване) на виртуална валута с цел
да се реализира печалба от продажбата ѝ на съответните борси е аргумент за това, че дейността
ще се осъществява по занятие, т.е. има се намерение тя да се превърне в постоянен източник на
доход. В тези случаи, на основание чл. 26, ал. 7 от
ЗДДФЛ, облагаемият доход се определя по пра-

вилата за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец (по реда на ал. 1-6), който е данъчната печалба формирана по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане (чл. 26, ал. 1
от ЗДДФЛ).1
Тук трябва да се обърне внимание на една важна особеност. В днешно време почти никой не
„копае“ по този начин. На практика при участието в басейн от копачи хардуерната мощност се
предоставя на трето лице – дружеството, което
управлява басейна. То реализира добива, а копачите получават възнаграждение под формата на
криптовалута. Тук ще е налице наемно правоотношение, при което наемът за хардуерни мощности се плаща в натура2. Доходите от наем или
от друго възмездно предоставяне за ползване
на права или имущество са посочени в нормата
на чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ като отделен вид
доход, за който доход се дължи авансово данък
(чл. 44, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДФЛ).3 За тези доходи
не следва да се дължат осигуровки. Данъкът при
доходи от наем е 10%, при нормативно признати разходи за дейността от 10%. Когато полученият доход е в натура, следва да се има предвид
разпоредбата на чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ. Съгласно
посочената норма, непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена. За придобитите
доходи, трябва да се подаде ГДД, като се попълни
Приложение №4 към ГДД.
2. По отношение на въпросите по Закона
за данък добавена стойност (ЗДДС):
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв.
или повече за период не по-дълъг от последните
12 последователни месеца преди текущия месец е
длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот,
да подаде заявление за регистрация по същия закон. Съгласно ал. 2 на чл. 96 от ЗДДС облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от
ЗДДС;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47
от ЗДДС.

По смисъла на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС, в облагаемия оборот, не се включват доставките по ал. 2,
т. 2 и 3 от същата разпоредба, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на
дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и
доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
Следва да се има предвид, че при формиране на оборота за задължителна регистрация се
включват само доставките с място на изпълнение
на територията на страната.
В ЗДДС липсва легално определение на понятието „основна дейност“. В т. ІІ на писмо изх.
№ 91-00-114 от 18.04.2008 г. на Министерство на
финансите и НАП са дадени насоки за определяне на съдържанието на понятието „основна дейност“ за целите на чл. 96 от ЗДДС. При определяне на „основна дейност“ за целите на чл. 96 от
ЗДДС се включват и извършваните от данъчно задълженото лице освободени доставки по смисъла
на същия закон, които са с място на изпълнение
извън територията на страната. За да се прецени
дали извършваните доставки на услуги формират
оборот за регистрация по реда на ЗДДС, следва
да се определи характерът на тези доставки, т. е.
дали същите са облагаеми на основание чл. 12 от
ЗДДС и които биха формирали облагаем оборот
по реда на ЗДДС или същите представляват освободени доставки, попадащи в обхвата на чл. 46 от
ЗДДС, които биха формирали облагаем оборот за
регистрация по реда на ЗДДС при условие, че са
с място на изпълнение на територията на страната и са свързани с основната дейност на лицето.4
В ЗДДС няма законодателна уредба на т.нар.
виртуална валута (криптовалута) и относно същата следва да се изхожда от общите правила
на закона и практиката на Съда на Европейския
съюз (СЕС). Според чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС,
който транспонира чл. 135, пар. 1, б. „д“ от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива
2006/112/ЕО) освободена доставка е сделката,
включително договарянето, свързана с валута,
банкноти, монети, използвани като законно
платежно средство, с изключение на банкноти и
монети, които обикновено не се използват като
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законно платежно средство или са с нумизматична
стойност.
В решение по дело С-264/14, David Hedqvist,
СЕС се е произнесъл по отношение характера на
виртуалната валута и приложимите норми на Директива 2006/112/ЕО относно освобождаване от
начисляване на данък върху добавената стойност
(ДДС) на доставки на услуги по обмен на виртуална валута срещу фиатни пари. В диспозитива
на решението е посочено, че „чл. 135, пар. 1, б.
„д“ от Директива 2006/112/ЕО трябва да се тълкува в смисъл, че доставки на услуги като разглежданите в главното производство, състоящи
се в обмяна на традиционни валути срещу единици от виртуалната валута „биткойн“ и обратно, извършени срещу заплащането на сума,
съответстваща на маржа, който се определя
от разликата между цената, по която съответният оператор купува валутите, от една
страна, и цената, по която ги продава на своите клиенти, от друга страна, представляват
сделки, освободени от данък върху добавената
стойност по смисъла на тази разпоредба.“.
Ето защо и за покупките на машини, компютърни конфигурации и заплатени разходи, свързани с дейността по добив на криптовалута, не може да се ползва право на приспадане на данъчен
кредит, защото добивът на криптовалута не е облагаема доставка (не попада в обхвата на ДДС) и
приспадането на данъка е в противоречие с нормата на чл. 68, ал. 1 т. 1 от ЗДДС.5
3. По Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и счетоводното законодателство
Данъчната основа за облагане с корпоративен
данък е данъчната печалба. Данъчният финансов
резултат се определя като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определен в ЗКПО, с данъчни постоянни разлики,
данъчни временни разлики и други суми в случаите, предвидени в същия закон.
Счетоводен финансов резултат по смисъла на
§ 1, т. 16 от ДР на ЗКПО е печалбата (загубата) по
отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването
на разходите за данъци от печалбата.
Отчитането на разходите, респективно приходите от стопански операции в счетоводството
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на предприятието, следва да бъде съобразено със
счетоводното законодателство.
Съгласно ЗКПО данъчният финансов резултат се определя чрез преобразуване за данъчни
цели на счетоводния финансов резултат, а тъй
като ЗКПО не регламентира специално данъчно
третиране на счетоводните приходи, възникнали
при продажбата на виртуална валута, последните в общия случай са признати за данъчни цели,
т.е. с тях не се преобразува счетоводният финансов резултат.
Предвид това, че данъчното третиране по реда на ЗКПО е пряко свързано със счетоводното
отчитане, в писмо изх. № 16-12-80/24.02.2022 г.
дирекция „Данъчна политика“ при Министерство
на финансите е изразила подробно становище относно счетоводното отчитане на виртуалните валути по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗМИП и на
търговията с тях, извършвана от юридическо лице, регистрирано по реда на ЗДДС. Тъй като официално регулиране на криптовалутите няма нито
в европейското, нито в българското законодателство, дирекция „Данъчна политика“ препоръчва
на предприятията, прилагащи като база за счетоводно отчитане националните счетоводни стандарти, търговците на криптовалути да ги отчитат
по реда на СС 2 Материални запаси.“6
Данъчният контрол при сделки с
криптовалути – особености
и предизвикателства
От гореизложеното, е видно с колко специфики и особености е нужно да се съобразят органите по приходите при извършването на ефективен
и законосъобразен данъчен контрол на лица, извършващи придобиване и сделки с криптовалути.
Съгласно обявени от НАП данни възложените контролни производства през 2021 г., при които задължените лица са използвали криптоактиви, са 26 броя. Във всяко производство, в което
се установят сделки с криптоактиви се проверява правилното определяне и деклариране на приходите/доходите от тези сделки. НАП наблюдава
конкретни портфейли, т.е. на лица или търговци,
към които са насочени контролни действия и за
които има информация, че използват криптовалути за разплащания или реализиране на доходи.
Портфейлите, които НАП е наблюдавала в контролните производства през 2021 г. са 6 броя.

При извършените от НАП контролни производства през 2021 г. спрямо лица, използвали
криптоактиви, е подадено едно уведомление до
прокуратурата, във връзка с установени данни за
извършено престъпление.
Планирано е да се извършат контролни
действия спрямо лица, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути
и признати валути, при които да се получи информация за транзакциите на лицата, осъществили
сделки чрез тях. Целта е да се установят субекти,
извършвали сделки с виртуални валути, които не
декларират приходи/доходи от тази дейност.
НАП не разполага с информация колко българи имат криптопортфейли, доколкото липсва
нормативно изискване за лицата, притежатели
на такива портфейли, да уведомяват приходната
агенция или друга институция за това, посочват
от приходната агенция.7
Заключение
Поради неяснота в организацията на криптовалутите и липсата на общи правила за всички
държави- членки на ЕС, Европейската Комисия
предложи пробен (пилотен) режим за пазарни
инфраструктури, които търгуват и уреждат транзакции с финансови инструменти под формата на
криптовалути. Пилотният режим, който ще позволява дерогации от съществуващите правила,
ще осигури на регулаторите да натрупат опит за
използването на технология на класифицираната
книга в пазарна инфраструктура и за компаниите да изпробват решения. Идеята е да се позволи на компаниите да тестват и да научат повече
за това как действат съществуващите правила на
практика.
За други криптовалути Комисията предлага всеобхватна практика, която ще защити потребителите и целостта на нерегулираните преди това пазари на криптовалути. Тя ще обхваща
не само субектите, които ги издават, но също така и всички фирми, предоставящи услуги около
тези криптовалути, като например фирми, които
държат активите на клиентите сигурни („попечителски портфейли“), субекти, които позволяват на
клиентите да купуват или продават активи за реални пари и много други. Тази практика също така ще определя изисквания за нововъзникващата
категория на така наречените „стабилни монети“,

които са разделени на криптомонети, които се използват като електронни пари (идея на Комисията за виртуално евро) и криптомонети, използвани под формата на активи.8
В същото време сделките и разплащанията
с криптовалути нарастват. Органите по приходите следва да достатъчно опитни и в крак с времето относно знания, информация и развитие на
криптовалутите. Все повече данъчните органи
прилагат и нетрадиционни методи за откриване
на укриване на доходи/приходи от сделки с виртуални пари. Всичко това налага извода, че както на нациионално, така и на европейско ниво
трябва да се предприемат спешни законови уредби, които да отчитат реалностите на времето. За
да осъществяват данъчния контрол ефикасно и
ефективно, респективно да защитят финасовата
сигурност на държавата, органите по приходите
трябва да разчитат на добра методика за управление на риска, за да насочват по-добре данъчния
контрол към правилните групи данъкоплатци.
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