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Преди да навлезем в дълбочина…
• Информирайте се за новостите лично
• Основните положения трябва да се
знаят
• Презастраховането не винаги е нужно
• Практиката на НАП не е задължителна,
но е източник на аргументи
• Ако не сте сигурни – питайте, но преди
да е станало късно
• Това, че ваш познат не е бил глобен за
нарушение не значи, че вие ще имате
същия късмет

Някои често задавани въпроси
в практиката
• Задължително ли е годишното
счетоводно приключване за НПО?
• Възможно ли е безвъзмездно
осчетоводяване на дейността?
• Могат ли да бъдат глобени
управители или членове на
управителни органи, ако НПО не
спази изискванията на законите?
• Може ли НПО да има приходи само
от стопанска дейност?

СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

КАЗУС 1
 Сдружение в обществена
полза.
 Мисия - да популяризира
непреходността на
фотографията като изкуство.
 Близо 1 година няма
спечелени проекти; членски
внос не бил определен;
набирането на дарения и
спонсори става бавно и
много трудно.
 Продажба на стари снимки
и организиране на походи в
планината.

Въпрос 1: Какви източници на
финансиране липсват на
сдружението към момента и какви
планира да развие?
- Липсват:
• Проектно финансиране;
• Членски внос;
• Дарения и спонсорства
- Планира:
• Стопанска дейност

КАЗУС 1
 В устава пишело:
„Сдружението може да
извършва всякаква
дейност, незабранена
от закон, за постигане
на целите си.“.
 Взело се решение да се
стартират двете
дейности – продажба на
стари снимки и платени
походи в планината.

Въпрос 2: Съгласно ЗЮЛНЦ
предметът на стопанска дейност
следва да е регламентиран в устава.
Има ли значение как се прави това?
- Да, описването трябва да е точно
и да се посочват конкретни
дейности.
Въпрос 3: Съгласно ЗЮЛНЦ
стопанската дейност трябва да е
свързана с целите на ЮЛНЦ.
Изпълнено ли е това изискване?

КАЗУС 2
 Всички ресурси на
сдружението (екип, сайт,
налично имущество) се
използват за извършване на
стопанската дейност.
 За 6 месеца – приходи от 5 000
лева от стопанска дейност, но
нито една нестопанска
инициатива или проект.
 Членовете на УС използват част
от парите да купят джип, с
който да правят походите в
планината.

Въпрос 1: Съгласно ЗЮЛНЦ
стопанската дейност на ЮЛНЦ трябва
да е допълнителна. Спазено ли е това
изискване?
- Има значение каква част от
ресурсите се влагат във всяка една от
дейностите, а не каква част от
приходите се генерира от едната и от
другата дейност.
Въпрос 2: Съгласно ЗЮЛНЦ приходите
от стопанска дейност трябва да се
използват за постигане целите на
ЮЛНЦ. Какво означава това?
„СПОКО“ изпълнило ли е това
изискване?

КАЗУС 2
 Членовете на УС разпределят
помежду си останалата част
от печалбата.
 „СПОКО“ получава акт за
глоба поради извършване на
туроператорска дейност без
лиценз.
 Подаден е сигнал срещу
сдружението, че е нарушена
забраната на ЗЮЛНЦ за
разпределяне на печалба.

Въпрос за напреднали: Има ли разлика между
приход и печалба?
Печалбата = Приходите - Разходите

Въпрос 3: Съгласно ЗЮЛНЦ ЮЛНЦ трябва да
спазва изискванията за съответния вид
стопанска дейност. Какво означава това?
Какво се случва при нарушение?
При нарушение последиците са санкции по
специален закон.

Въпрос 4: ЗЮЛНЦ забранява разпределянето
на печалба. Защо тогава член на сдружението
е подало сигнал до прокурора за нарушение
на това изискване?
При нарушение – възможност за прекратяване
дейността на ЮЛНЦ.

КАЗУС 3

 Направено е
предложение да се
закупи фирма.

 Направено е
предложение да се
учреди собствена
фирма.

Въпрос 1: Когато има опасност за
нарушаване на изискванията на ЗЮЛНЦ
за допълнителна стопанска дейност, найдобре е тя да се отдели в отделно
дружество. Как може да стане това?
- Чрез отделяне на стопанската
дейност в търговско дружество или в
гражданско дружество.
Въпрос 2: За какво е важно да
внимаваме, когато сме на път да купим
фирма? А кое е по-добре – да купим или
да си направим своя? А ако си правим
своя – кой вид търговско дружество е
най-удачно?
- Подходящи форми: ЕООД, ООД,
ЕАД, АД.

КАЗУС 3

 Направено е
предложение да се
учреди гражданско
дружество, за да се
кандидатства по
обществена поръчка.

Въпрос 3: Какво означава
„гражданско дружество“?
- Обединение на поне две лица,
които сключват договор помежду си.
Гражданското дружество не е
самостоятелно юридическо лице –
кредиторите могат да търсят
отговорност директно от участниците.
Регистрацията е само в БУЛСТАТ
регистъра, бързо, лесно и евтино.
Въпрос за напреднали: Вярно ли е, че
се дължи данък, ако ЮЛНЦ си направи
фирма?

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Допълнителна

Основна

Насочена към
реализиране на печалба

Насочена към постигане
на нестопански цели

Печалбата се облага с
данък

Приходите не се облагат
с данък

НАЙ-ЧЕСТИТЕ ДАНЪЦИ И ДОКУМЕНТИ

КАЗУС 4
 Фондация „България на три
морета” в частна полза.
 Получава по дарение
едноетажна къща.
 Програма „Опознай родината“
ще набира дарения и проектно
финансиране.
 Програмата „Опознай
родината“ се реорганизира
като социално предприятие на
фондацията, което предоставя
услуги срещу заплащане и
продава специализирано
онлайн списание.

Да преговорим: Кои са източниците
на приходи от нестопанска дейност за
едно ЮЛНЦ и кои са от стопанска
дейност?
Въпрос 1: Дължи ли фондацията
данък за полученото дарение?
- Местен данък дарение, защото
фондацията е в частна полза.
Въпрос за напреднали: Социалното
предприятие стопанска или
нестопанска дейност е?

КАЗУС 5

 Фондация „България на
три морета“ е
пререгистрирана в
обществена полза.

Внимание! Може да има
значение …

КАЗУС 5
 Фондацията получила:
• 2 парични дарения по 9 000 лева
всяко - едното по банков път, а
другото в брой;
• 5 000 лева дарения от
дарителски кутии;
• 5 000 лева спонсорство, по
банков път;
• 1 000 лева печалба от продажба
на онлайн списанието;
• 1 000 лева от наем на къщата и 1
000 лева за организиране на
автентично сватбено тържество,
платени по банка.

Въпрос 1: Какви приходи е получила
фондацията?
- Дарения, спонсорство, приходи от
платени услуги и приходи от отдаване
под наем на имущество.
Въпрос 2: Какви данъци се дължат за
печалбата от тези приходи?
- Корпоративен данък в размер на
10% от годишната печалба.
Въпрос уловка: А местен данък
дарение ще се дължи ли пак?

КАЗУС 5
 Фондацията получила:
• 2 парични дарения по 9 000 лева
всяко - едното по банков път, а
другото в брой;
• 5 000 лева дарения от
дарителски кутии;
• 5 000 лева спонсорство, по
банков път;
• 1 000 лева печалба от продажба
на онлайн списанието;
• 1 000 лева от наем на къщата и 1
000 лева за организиране на
автентично сватбено тържество,
платени по банка.
• .

Въпрос 3: Как следва да се документира
всеки един от видовете приходи?
- Договор за дарение, удостоверение
за дарение.
- Дарителски кутии: протокол за
преброяване на средствата в кутията,
подписан от комисия.
- Договор за спонсорство, фактура за
плащане по банков път.
- Фактура за наема и за продажбата
на услуги.
Въпрос за напреднали: А касова
бележка кога се издава?

КАЗУС 5

•
•
•
•

Фондацията получила:
Дарения по банка и в брой;
Дарения от дарителски кутии;
Спонсорство;
Приходи от продажба на
списание, приходи от наем и
приходи от платени услуги,
платени по банка.

 Дарители изискали документ, с
който да ползват данъчни
преференции.
 Управителят издал разписка, на
която описал кога и какво е
получил от своите дарители.

Въпрос 4: ЗКПО предвижда данъчни
облекчения за дарители на ЮЛНЦ. Има
ли значение дали това ЮЛНЦ е в частна
или в обществена полза?
- Да, само дарители на ЮЛНЦ в
обществена полза, вписани в Централния
регистър при Министерство на
правосъдието могат да ползват данъчни
облекчения.
- Данъчните облекчения са в размер на
10 % от годишната печалба за
корпоративни дарители и 5% от годишния
доход за дарители – физически лица.
ЗАДАЧА: Вие сте управителят – имате 2
минути да напишете удостоверението за
дарение.

КАЗУС 6

 Събраните пари са
вложени в депозит с
преференциална лихва.
 Фондацията наема
чужденец, който ще
предостави услуга.

Въпрос 1: Дължи ли фондацията
данъци за приходите от лихви по
депозита?
- Зависи - критерият е: произходът на
парите по депозита – дали са от
стопанска или от нестопанска дейност.
Въпрос 2: Дължи ли фондацията данък
във връзка с хонорара на чужденеца?
- Данък при източника: 10%
- Облагат се доходите, получени от
чуждестранни лица от източник в
страната за извършени технически
услуги
- Данъкът се дължи независимо дали
се плаща със средства от стопанска или
от нестопанска дейност.

КАЗУС 6

За 1 година
фондацията
реализирала оборот
от продажби в
размер на 50 000
лева.

Въпрос 3: Следва ли да се регистрира по
ДДС фондацията?
- Да, ако има оборот от стопанска
дейност - 50 000 лева за 12
последователни месеца.
- Има списък с освободени от
облагане с ДДС доставки на стоки или
услуги.

КАЗУС 7

 Всички служители
получават ваучери за
храна.
 Счетоводителят твърди, че
трябва сдружението да
плати данък върху
разходите.

Въпрос 1: Вярно ли е твърдението на
счетоводителят?
- Данък върху социални разходи:
когато ЮЛНЦ – работодател предоставя определени социални
придобивки. Данъкът не зависи от
това дали се извършва стопанска
дейност или не!
- Данък върху представителните
разходи: когато ЮЛНЦ извършва
стопанска дейност и разходът е
свързан пряко с тази дейност.
- Данъкът се дължи само ако НПО
извършва стопанска дейност и
разходите са свързани с нея!

ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ

КАЗУС 8
 Сдружение „Споко“ е в
частна полза.
 Накрая на годината
сдружението няма
печалба.
 Председателят на УС
решава, че няма нужда от
годишно отчитане.
 Счетоводителят настоявал,
че поне трябва да се
направи годишно
приключване.

Въпрос 1: Прав ли е счетоводителят на
сдружение „СПОКО“?
Въпрос 2: Къде трябва да се отчита
ЮЛНЦ, което е извършвало стопанска
дейност, но няма печалба?
- Годишна данъчна декларация пред
НАП в срок до 31 март на следващата
година.
- Годишен отчет за дейността пред НСИ
в срок до 31 март на следващата година;
- Ако данъчната декларация се подава
по електронен път, заедно с нея се подава
и годишният отчет за дейността.
- Годишният отчет за дейността се
публикува в интернет до 30 юни.

КАЗУС 9
 Фондация „България на три
морета“ в обществена
полза.
 Накрая на годината има
приходи от нестопанска
дейност и печалба от
стопанска дейност.
 Председателят на УС
решава, че няма нужда от
годишно отчитане.
 Счетоводителят настоявал,
че поне трябва да се
направи годишно
приключване.

Въпрос 1: Вие сте екипът на БЦНП – какво
ще отговорите на счетоводителя на
фондация „България на три морета“?
- Годишна данъчна декларация пред
НАП в срок до 31 март на следващата
година.
- Годишен отчет за дейността пред НСИ в
срок до 31 март на следващата година;
- Ако данъчната декларация се подава
по електронен път, заедно с нея се подава и
годишният отчет за дейността.
- Годишният отчет за дейността се
публикува в Централния регистър до 30
юни.
Въпрос уловка: А трябва ли някъде да се
отчита ЮЛНЦ, което не е извършвало
стопанска дейност, а е имало приходи
само от дарения и проекти?

Благодаря за вниманието!
pavleta@bcnl.org

Лятното училище за НПО Аркутино 18-23 юни 2017 г. се организира в
рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за
организациите на гражданското общество“, финансиран от Фондация
„Америка за България“.

