
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА
ЮЛНЦ

ЛЮБЕН ПАНОВ, БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР

ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО



Какво включва дейността
на ЮЛНЦ?

� Нестопанската дейност е пряко насочена към
постигане на нестопанските цели, а не към
формиране на печалба;

� Стопанската дейност е пряко насочена към
формиране на печалба, но в същото време
подпомага и постигането на целите. Може да се
извършва и от организации в частна и от такива в
обществена полза.



Основни разлики между
стопанската и нестопанската
дейност на ЮЛНЦ

Стопанска дейност Нестопанска дейност

Допълнителна за ЮЛНЦ Основна за ЮЛНЦ

Целта е стопанска -
реализиране на печалба

Целта е нестопанска

Печалбата се облага с
данък

Приходите не се облагат с
данък



Стопанска и нестопанска
дейност

ПРИХОДИ ОТ СТОПАНСКА
ДЕЙНОСТ

ПРИХОДИ ОТ НЕСТОПАНСКА
ДЕЙНОСТ

Възнаграждения за услуги Дарения

Такси за обучения Членски внос

Обществени поръчки Грантове

Лихви от банкови депозити Лихви от банкови депозити



Какви са изискванията за
стопанската дейност на ЮЛНЦ?

� Свързана с предмета на нестопанската дейност;

� Допълнителна;

� Регламентирана в устройствения акт на ЮЛНЦ;

� Използване на приходите за постигане на
определените в устройствения акт цели;

� Трябва да отговаря на изискванията на законите, 
регулиращи съответния тип дейност;

� Забрана за разпределяне на печалба.



Как да различим дали една
дейност е стопанска?

� Според данъчната практика стопанска дейност е
всяка дейност, при която “цените на
предоставяните стоки или услуги се формират на
пазарен принцип” http://nraapp03.nra.bg/cms5/

� За всеки отделен случай следва да се прави
конкретна преценка как се третира дейността: като
стопанска или нестопанска
Пример: предоставяне на социални услуги като
стопанска и като нестопанска дейност



Данъчно облагане на ЮЛНЦ
с корпоративен данък

� С корпоративен данък се облагат:
� печалбата от продажби на стоки и услуги;
� приходите от отдаване под наем на
собствено имущество

� Приходите от продажба на дарени стоки не следва
да се облагат с корпоративен данък;

� Размер: 10% от годишната данъчна печалба;
� Регламентация: ЗКПО



Други данъци

� Данък върху дивидентите, получени от ЮЛНЦ: 
размерът на данъка е 5% от стойността на
получените дивиденти. Данъкът се декларира и
внася от търговското дружество разпределило
дивидента;

� Данък върху възнаграждения на чуждестранни
експерти, наети от ЮЛНЦ: размерът на данъка е
10% от размера на възнаграждението.



Други форми за осъществяване
на стопанска дейност

� Учредяване на еднолично търговско дружество
от ЮЛНЦ:
� Какви са подходящите правни форми

� Кога да учредим отделно дружество

� Участие на ЮЛНЦ като съдружник в търговско
дружество

� Участие на ЮЛНЦ в гражданско дружество по
ЗЗД
� Гражданското дружество не е самостоятелно ЮЛ



Годишно данъчно
отчитане в НАП

� Къде: териториална дирекция на НАП по
седалище на ЮЛНЦ;

� Срок: 31 март на годината, следваща тази за която
се отчита;

� Как: чрез подаване на годишна данъчна
декларация по образец;

� Санкции: до 3 000 лева, при повторно нарушение
– 6 000 лева.

� http://nap.bg/



Годишно отчитане в НСИ

� Къде: в териториална дирекция на НАП по
седалище на ЮЛНЦ или териториалното
статистическо бюро;

� Срок: 31 март на годината, следваща тази за която
се отчита;

� Как: чрез подаване на годишен финансов отчет по
образец, заедно с годишната данъчна декларация
или на декларация в свободен текст, че не е
извършвана дейност; 

� Санкции: до 2 000 лева, при повторно нарушение –
6 000 лева.

� www.nsi.bg/



Документиране на
стопански операции

� ЮЛНЦ е длъжно да издава фактура за всяко едно
плащане, получено като възнаграждение за
предоставяни от него стоки и услуги;

� ЮЛНЦ следва да има касов апарат и да издава фискален
касов бон, ако за извършените продажби или
предоставяни услуги получава плащания в брой;

� Изключения:
� ЮЛНЦ може и да не издаде фактура, ако клиентът е

физическо лице - нетърговец и операцията е
документирана с фискален касов бон;  

� ЮЛНЦ може и да няма касов апарат, ако получава
плащания само по банков път.



Обща задължителна
регистрация на ЮЛНЦ по ДДС

� Регистрацията по ДДС е задължителна, когато в
рамките на 12 последователни месеца, ЮЛНЦ
реализира оборот от стопанска дейност в размер на
50 000 лева. В оборота не се включват
освободените доставки.

Пример: предоставяне на социални услуги от

регистриран доставчик; продажба на картички

в рамките на кампания за набиране на средства

� Регламентация: ЗДДС



За контакти

Български център за нестопанско право

София 1000, ул. Христо Белчев № 3

тел. 981 66 17; 988 91 66

e-mail: info@bcnl.org

www.bcnl.org


