
 
 
 

Глобалните тенденции в данъчните процеси и влиянието на 
електронните реформи 

София, 1 декември 2015 г. Електронното подаване на данъчни декларации и възможността за плащане 
на задължения онлайн са сред най-популярните данъчни реформи, предприети в световен мащаб през 
изминалата година. Това сочат резултатите от последния данъчен доклад, изготвен съвместно от експерти 
на PwC и Световната банка. 

В следствие на тези промени, плащането на данъци бе улеснено за средните по големина дружества в 
глобален мащаб. Като цяло фокусът бе преместен от намаляване на данъчните ставки за дружествата, 
към въвеждане на технологии за облекчаване на данъчната тежест. Докладът показва още, че икономиките 
с ниски доходи на глава от населението продължават да срещат най-големи трудности в опитите си да се 
реформират. 

10 годишния период на изследването, показва че средното време на глобално ниво за спазване на 
изискванията на данъчното законодателство е намаляло с 61 часа, а показателя за броя на плащанията с 
8,2 плащания. Всичко това е следствие до голяма степен от въвеждането и подобряването на системите 
за електронно плащане. Електронното подаване на декларации продължава да има значително влияние 
за облекчаване на процесите в данъчната администрация. Като цяло през последната година най-широко 
разпространената, в световен мащаб, характеристика на данъчната реформа, е въвеждането или 
подобряването на електронните системи за подаване на данъчни декларации и плащане на задължения.  

Икономиките, които са инвестирали в онлайн инфраструктура за подаване на декларации и плащане на 
задължения вече усещат ползите от това. Страните с ниски доходи на глава от населението, които често 
имат значителна данъчна тежест, са с най-незначителен спад на времето за изпълнение на данъчните 
задължения и на показателя за брой на плащанията. Това показва, че в тези страни съществуват други 
предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени най-напред. При тях например е приоритет 
създаването на съвременна комуникационна инфраструктура, преди основното реформиране на 
данъчната система. Изследването обръща внимание и на влиянието, което една добра данъчна система 
би имала за намаляване размера на сивата икономика.  

През 2014 г., макар че се наблюдава лек спад в глобалната средна обща данъчна ставка, на регионално и 
национално ниво резултатите са доста разнообразни. Общата данъчна ставка в Африка, Централна и 
Източна Европа, и Близкия Изток се е завишила поради повишаването на различни данъци.  

Докладът сочи, че за дружествата в световен мащаб , размера на данъка върху трудовите доходи е близък 
по размер на данъка върху печалбите. И двата вида данъци представляват, всеки един от тях, 
приблизително 16,2%  или 4/5 от общите данъци, които бизнесът плаща директно. 

 „Данъците са съществени за финансирането на публичния сектор и развитието на икономиката като 
цяло. Организацията на данъчната система насърчава икономиките в световен мащаб да 
продължават да правят съществени подобрения в данъчната си среда. Това означава както 
намаляване на данъчната тежест върху бизнеса, така и значителни приходи в държавната хазна.“, 
заяви  Аугусто Лопез-Карлос, ръководител на отдела за глобални показатели в Световната банка.  



 „Все още съществува значителен потенциал за реформи в различните данъчни системи от гледна 
точка на опростяване и подпомагане в посока съответствие с данъчните норми. Тазгодишният 
доклад показва по-специално острото предизвикателство към развиващите се страни за изграждане 
на информационни технологии, необходими за организирането и функционирането на съвременна 
данъчна система, която да повиши приходите и да доведе до траен растеж.“, каза Андрю Пакман, 
ръководител данъчна прозрачност и Общ данъчен принос в PwC. 

 
Бележки 

1. Докладът „Плащане на Данъци през 2016“ е посветен на задължителните данъци и 
такси, които средна по размер компания трябва да заплати за конкретна година. 
Измерваните налози включват данък печалба или корпоративен данък, социални 
осигуровки и данъци върху трудовите доходи, платими от работодателя, имуществени 
данъци, такси за прехвърляне на имущество, върху дивиденти, данък върху печалбата от 
разпореждане с активи, данък върху финансови транзакции, такса смет, данък върху МПС 
и пътни такси, както и други подобни такси и налози. За повече информация относно 
изследването, посетете: www.pwc.com/payingtaxes 

2. Годишният доклад „Плащане на Данъци“ се основава на главата от доклада на Групата на 
Световната Банка „Как да правим бизнес“, озаглавена „Плащане на данъци“. За повече 
информация относно поредицата от доклади „Как да правим бизнес“, посетете: 
www.doingbusiness.org 

3. В 18-ото годишно проучване на PwC проведено сред изпълнителни директори (18th Annual Global 
CEO Survey), данъците остават сред първите пет най-важни проблема за бизнеса, като 70% от 
лидерите са загрижени за повишаващите се данъци, налагани върху бизнеса им. 
 
 

За Групата на Световната Банка  
Групата на Световната Банка играе ключова роля в световните усилия за слагане край на бедността и 
повишаване на благоденствието. Състои се от 5 институции: Световната Банка, включително 
Международната Банка за Възстановяване и Развитие (IBRD) и Международната Асоциация за развитие 
(IDA); Международната Финансова Корпорация (IFC); Агенцията за Многостранно Гарантиране на 
Инвестициите (MIGA), както и Международния Център за Уреждане на Инвестиционни Спорове (ICSID). 
Работейки заедно в над 100 държави, тези институции предлагат финансиране, съвети и различни решения, 
които дават възможност на страните да се обърнат към най-неотложните предизвикателства, които срещат 
в развитието си.  
За повече информация, моля посетете: www.worldbank.org, www.miga.org, www.ifc.org 
 
 
За PwC 
В PwC, целта ни е да изградим доверие в обществото, както и да работим за решаването на важни 
проблеми. Ние сме мрежа от фирми в 157 държави с над 208 000 служители, ангажирани в предоставянето 
на качествени одиторски, данъчни и консултантски услуги. Научете повече за нас и ни посетете на 
www.pwc.com. 

„PwC“ се отнася за PwC мрежата и/или една или повече от фирмите в нея, като всяка от тях е 
самостоятелно юридическо лице. За повече информация вижте www.pwc.com/structure. 
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