
 

 

Какво 
предлагаме? 

 

   

 

Цялостно съдействие за 

постигане на 

съответствие със 

изкисванията на ДОПК за 

изготвяне на 

документация за 

трансферно 

ценообразуване, в това 

число: 

 Преглед и оценка 

на необходимостта от 

изготвяне на 

документация за 

съответните сделки; 

 Изготвяне на  

местно досие; 

 Изготвяне на 

обобщено досие;  

 Обновяване на 

местно досие във връзка с 

подадена коригираща 

годишна данъчна 

декларация по ЗКПО; 

 

 

Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) 

и новите положения в сфер ата на тра нс фер ното 

ценообразуване  

 

На 13.08.2019 г. в Държавен 

вестник бе обнародван Закон 

за изменение и допълнение на 

Данъчно – осигурителния 

процесуален кодекс. С 

допълненията, в сила от 

01.01.2020 г., се създава нова 

глава осма „а“, която 

регламентира изискванията 

към т.нар. документация за 

трансферно ценообразуване, 

която засяга сделките между 

свързани лица.  

Тази документация лицата ще 

следва да изготвят под 

формата на местно и 

обобщено досие, които да 

установяват, че сделките са 

сключени по пазарни цени и 

информация за прилаганите 

методи за определяне на 

пазарните цени.  

Промените засягат всички 

свързани лица, които 

осъществяват сделки по между 

си на стойност над 

предвидените в закона 

прагове.  

Първата година, за която ще 

се изготвя документация за 

трансферно ценообразуване е 

2020 г. 

За неспазването на новите 

правила са въведени 

имуществени санкции, като 

за лице, което не изготви 

местно досие е предвиден 

размер 0,5 до 1 на сто от 

общата стойност на сделките, 

а при липса на обобщен о 

досие размерът от 5000 до 10 

000 лв. В обхвата на тази 

санкция могат да попаднат и 

лицата, които не са 

представили местното досие 

при поискване от орган по 

приходите в определения от 

него срок, тъй като кодексът 

регламентира, че в тези 

случай ще се счита че такова 

не е изготвено. 

Новите задължения при сделки между 

свързани лица 

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“   

 



  
 

Какво е трансферно 

ценообразуване:  

 

ДОПК регламентира, че 

трансферното ценообразуване 

е ценообразуване по сделки 

между свързани лица. С 

новите промени кодексът 

поставя изискване за 

създаване и поддържане на 

документация за доказване, че 

условията на търговските и 

финансовите 

взаимоотношения между 

свързани лица, 

(контролирани сделки) 

съответстват на тези, които 

биха били установени между 

независими лица при 

съпоставими обстоятелства, 

вкл. пазарни цени на 

сделките.  

 

Задължение за изготвяне на 

документация за 

трансферно 

ценообразуване:   

 

Правилата относн о 

изготвянето на документация 

за трансферно 

ценообразуване се прилагат 

при сделки между свързани 

лица: 

 местни юридически 

лица; 

 неперсонифицирани 

дружества; 

 чуждестранни 

юридически лица, които 

осъществяват стопанска 

дейност в страната чрез място 

на стопанска дейност; 

 еднолични търговци, 

които определят облагаемия 

си доход по реда на чл. 26 от 

ЗДДФЛ. 

 

Стойност на сделките:  

 

Правилата за изготвяне на 

документация за трансферно 

ценообразуване ще се 

прилагат за контролирани 

сделки, с прагове за 

съответната година за всяка 

отделна сделка:  

 400 хил. лв. за 

продажба на стоки;  

 200 хил. лв. за всички 

останали случай; 

 1 млн. лв. при заеми; 

 50 хил. лв. при 

начислени лихви и другите 

свързани със заема приходи 

или разходи.  

 

Методи за определяне на 

пазарните цени:  

 

Пазарните цени на сделките 

между свързани лица се 

определят съгласно изрично 

регламентираните в кодекса 

методи: 

 метод на сравнимите 

неконтролирани цени между 

независими търговци; 

 метод на пазарните 

цени, където обичайната 

пазарна цена е цената, 

използвана в процеса на 

продажба на стоки и услуги в 

непроменена форма на 

независим партньор, намалена 

с разходите на търговеца и с 

обичайната печалба; 

 метод на увеличената 

стойност, при който 

обичайната пазарна цена се 

определя, като себестойността 

на продукцията се увеличи с 

обичайната печалба; 

 метод на 

транзакционната нетна 

печалба; 

 метод на 

разпределената печалба. 

 

Съдържание на 

документацията:  

 

Кодексът регламентира 

изрично съдържанието на 

документацията за 

трансферно ценообразуване, 

която свързаните лица следва 

да разработят и поддържат. 

Тази документация следва да 

изготвят под формата на 

местно и обобщено досие.  

Документация при трансферно 

ценообразуване 
  

 



 

 

 

 

На разположение сме да 

обсъдим услугите в 

удобно за Вас време и 

формат 

 

• • • 
 

 

При интерес можете да се 

свържете с нас на: 

 

1000 София пл. „Света 

Неделя“ № 4, ет. 4  

e-mail: 

office@popovarnaudov.bg 

телефон:  

+359 2 858 19 01 

 

www.popovarnaudov.bg 

 

 

Адвокатско дружество 

„Попов, Арнаудов и 

партньори“ 

 

Местно досие, което 

съдържа: 

 обща информация за 

дейността на лицето и 

собственика или 

собствениците на акциите или 

дяловете му; 

 данни за 

контролираните сделки и 

прилаганите методи за 

определяне на пазарните 

цени; 

 финансова 

информация.  

 

Обобщено досие, което 

съдържа:   

 информация за 

организационната структура 

и дейността на 

многонационалната група 

предприятия; 

 политиката за 

трансферно ценообразуване 

или описание на 

методологията за трансферно 

ценообразуване;  

 списък и кратко 

описание на най-

съществените за дейността 

договори за услуги между 

свързаните лица в групата;  

 описание на основните 

пазари по географски 

региони, на които се 

предлагат стоките, услугите 

и/или нематериалните блага 

на групата, посочени;  

 кратък функционален 

анализ;  

 описание на важните 

преструктурирания, 

придобивания и отделяния 

през данъчната година;  

 описание на бизнес 

стратегиите, както и на 

промените, настъпили в 

сравнение с предходната 

данъчна година;  

 информация за 

нематериалните блага;  

 информация за 

финансовите дейности на 

групата; 

 финансови и данъчни 

резултати на групата. 

 

Срокове:  

 

За изготвяне на 

документацията за 

трансферно ценообразуване 

кодексът въвежда и 

определени срокове. Предвид 

задължението за поддържане 

на съответното досие 

сроковете са:  

 за местното досие се 

изготвя до 31 март на 

годината, следваща годината, 

за която се отнася  

 за обобщено досие, с 

което трябва да разполага 

съответното лице, трябва да 

бъде изготвено за данъчната 

година на крайното 

предприятие майка на 

многонационалната група 

предприятия, започваща на 1 

януари или по-късно през 

годината, за която се изготвя 

местното досие, но не по-

късно от изтичането на 12 

месеца след срока за местното 

досие. 

http://www.popovarnaudov.bg/

