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Накратко

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и 
Конфедерация Швейцария бе ратифицирана от парламентите на двете държави и ще влезе в 
сила от 1 януари 2014 г. Въвеждат се нови правила по отношение обмяната на информация 
между двете държави, както и по-ниски данъчни ставки.  

Нови правила по 
отношение 
обмяната на 
информация – 
някои 
практически 
аспекти 

За разлика от предишната 
спогодба, сегашната 
съдържа специфични 
разпоредби, които 
установяват нови правила 
и процедура за обмен на 
информация между двете 
държави.  
В обхвата на процедурата 
по обмен влиза всякакъв 
вид информация, която би 
могла да бъде свързана с 
установяването на 
данъчни задължения, в 
т.ч. за данъци, които не са 
изрично обхванати от 
приложното поле на 
спогодбата.  Още повече, 
обхваща и информация, 
която се третира като 

конфиденциална според 
вътрешното 
законодателство на двете 
страни, като по този начин 
властите на всяка от двете 
държави се задължават да 
предоставят на властите 
на другата държава при 
поискване банкова 
информация или 
информация, която е 
известна на други 
финансови институции, 
както и информация за 
фидуциарни договори. 
Веднъж получена, 
информацията, 
предоставена по този ред, 
може да бъде използвана 
и при административни и 
съдебни производства, 
насочени към 
установяване на данъчни 
задължения, както и при 
доказване на данъчни 
престъпления.  
В резултат, на 
компетентните власти, в 

т.ч. прокуратурата, се 
предоставя възможност 
при административни и 
съдебни производства 
срещу данъчно задължени 
лица да изискват и 
получават информация от 
другата държава, която ще 
може да бъде използвана 
като доказателство и въз 
основа на нея да се стигне 
до реализиране както на 
административно-
наказателната, така и 
наказателната 
отговорност на лицата. 
Искането за предоставяне 
на информация, обаче, се 
счита като крайна мярка, 
т.е. допустимо е едва след 
като са използвани всички 
предоставени от 
вътрешното право на 
страната възможности за 
придобиване на исканата 
информация. 
Препоръчително е както 
физически, така и 
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юридически лица, които 
биха могли да се 
квалифицират като 
задължени лица по 
българското данъчно 
законодателство, да се 
консултират с адвокати и 
данъчни експерти по 
отношение на 
възможността техни 
данни, свързани с 
Швейцария (които досега 
са били конфиденциални) 
да станат достояние на 
българските данъчни и 
правораздавателни органи 
и съответните последици 
от това.  
Въпреки че доброволното 
разкриване на 
информация за данъчни 
цели не е изрично уредено 
в българското 
законодателство, 
съществуват някои 
практически подходи, 
които, ако се приложат, 
биха довели до смекчаване 
на възможни наказателно-
правни последици в 
случаи на отклонение от 
данъчно облагане. 
ПрайсуотърхаусКупърс 
България има готовност да 
предостави повече 
информация и да обсъди 
специфични случаи на 
клиенти.  

Данък върху 
дивидентите  

Данъчната ставка на 
данъка върху дивидентите 
се намалява от 15% на 10%. 
Данък няма да се налага 
при разпределение на 
дивиденти между 
свързани търговски 
дружества – ако едното 
дружество притежава поне 
10% от капитала на 
другото за период не по-
малък от една година 
преди разпределянето на 
дивиденти. Дивиденти, 
които са изплатени на 

националната банка на 
една от държавите или на 
пенсионен фонд, се 
освобождават от данък. 

Данък върху 
лихвите 

Данъчната ставка на 
данъка върху лихвите се 
намалява от 10% на 5%.  
Не се облагат с данък 
лихвени плащания между 
свързани компании, в 
случай че едната 
компания притежава поне 
10% от капитала на 
другата или трета 
компания притежава поне 
10% от капитала на 
първите две поне една 
година, предшестваща 
лихвените плащания.  

Допуска се ретроактивност 
при възстановяването на 
данъците върху лихвите и 
върху дивидентите в 
момента, в който се 
изпълни изискването за 
едногодишен период на 
притежаване.    
Освобождаване няма да се 
допуска в случаите, когато 
доходът е получен от 
дружество за 
разпределяне на 
печалбата (conduit 
company).

Други разпоредби 

Доходи, получени от 
прехвърляне на акции, 
при които повече от 50% 
от стойността се базира на 
недвижимо имущество, 
ще се облагат в държавата, 
където се намира това 
недвижимо имущество. 
Това правило не се 
прилага по отношение на 
акции, придобити на 
регулиран пазар в която и 
да е от двете държави, 
както и на всяка друга 
борса, ако това е уговорено 
между двете държави. 

Периодът, който се 
изисква за създаване на 
място на стопанска 
дейност посредством  
строителна площадка, се 
удължава от 9 на 12 
месеца.  
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