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„ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ТИПИЧНИ БЕЛЕЗИ 

 

Общите и специфичните типични белези в категория Б могат да бъдат взети предвид 

само ако резултатите от „проверката на основната полза“ са положителни. 

 

Проверка на основната полза 

Приема се, че резултатът от проверката е положителен, когато основната полза от 

дадена договореност или поредица от договорености е да се получи данъчно 

предимство; ако може да се установи, че предимството е резултатът, за който може да 

се очаква да бъде получен от подобна договореност или поредица от договорености, 

включително чрез използване на специфичната структура на договореността или 

поредицата от договорености. 

A. Общи типични белези 

1. Договореност или поредица от договорености, при която данъчнозадълженото 

лице се задължава да спазва условието за поверителност, което може да 

изисква от него да не разкрива как договореността може да осигури данъчно 

предимство спрямо другите посредници или данъчните органи. 

2. Договореност или поредица от договорености, при които посредникът има 

право да получи такса (или лихва, възнаграждение за разходи по финансиране 

и други такси) за договореността или поредицата от договорености и тази такса 

е определена в зависимост от: 

а) размера на данъчното предимство, произтичащо от договореността или 

поредицата от договорености; или 

б) това, дали е действително получено данъчното предимство в резултат от 

договореността или поредицата от договорености; Това включва 

задължение от страна на посредника да възстанови частично или изцяло 

таксите, когато очакваното данъчно предимство, произтичащо от 

договореността или поредицата от договорености, не е частично или 

напълно постигнато. 

3. Договореност или поредица от договорености, която включва използването на 

стандартизирана документация, включително стандартни формуляри. 

Документацията е на общо разположение на повече от едно данъчнозадължено 

лице и не е необходимо да бъде специално адаптирана, за да може 

данъчнозадълженото лице да прилага договореността или поредицата от 

договорености. 

 

Б. Специфични типични белези, които може да бъдат свързани с проверката 

на основната полза 

1. Договореност или поредица от договорености, при която данъчнозадълженото 

лице използва загуби, за да намали данъчното си задължение, включително 

чрез прехвърляне на тези загуби към друга юрисдикция или чрез ускоряване на 

използването на загубите. 



 

BG 3   BG 

2. Договореност или поредица от договорености, която води до преобразуване на 

доход в капитал, дарения или други категории доходи, които се облагат с по-

ниска ставка. 

3. Договореност или поредица от договорености, която включва циклични 

сделки, които водят до „превъртане“ (round-tripping ) на средства, а именно 

чрез участието на посреднически субекти, които нямат друга първична 

търговска функция, или чрез използването на сделки, които взаимно се 

компенсират или анулират или имат други подобни характеристики. 

 

В. Специфични типични белези, свързани с трансгранични сделки 

1. Договореност или поредица от договорености, която включва подлежащи на 

приспадане трансгранични плащания, извършени между две или повече 

свързани страни, когато е изпълнено поне едно от следните условия: 

а) получателят не е местно лице за данъчни цели на никоя от данъчните 

юрисдикции;  

б) въпреки че получателят е местно лице за данъчни цели на една 

юрисдикция, тази юрисдикция: 

i. не налага никакъв корпоративен данък; или 

ii. налага корпоративен данък при нулева ставка или при 

законоустановена ставка за корпоративен данък, по-ниска от 

половината от средната законоустановена ставка за корпоративен 

данък в Съюза, според нейния размер към края на предходната 

календарна година; или 

iii. е включена в списък на определени юрисдикции на трети държави, 

които са били оценени от държавите членки, колективно или в 

рамките на международна организация, като притежаващи вредни 

данъчни режими. 

в) плащането се ползва от частично или пълно освобождаване от данъчно 

облагане в юрисдикцията, в която получателят е местно лице за данъчни 

цели;  

 г) плащането се ползва от преференциален данъчен режим в юрисдикцията, 

в която получателят е местно лице за данъчни цели;  

 д) налице е несъответствие в приложното поле на приетата от Съвета на 

министрите на 23 май 2017 г. Директива на Съвета за изменение на 

Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при 

хибридни образувания и инструменти с трети държави. 

2. Един и същ актив подлежи на амортизация в повече от една юрисдикция. 

3. Повече от едно данъчнозадължено лице може да претендира в различни 

юрисдикции за освобождаване от двойното данъчно облагане по отношение на 

един и същ доход. 

4. Съществува договореност или поредица от договорености, която включва 

прехвърлянето на активи и при която е налице съществена разлика в сумите, 

които се разглеждат като дължими в замяна на активите във въпросните 

юрисдикции. 
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Г. Специфични типични белези относно споразумения за автоматичен обмен 

на информация в Съюза 

Договореност или поредица от договорености, които заобикалят 

законодателството на Съюза или споразумения относно автоматичния обмен на 

информация, в това число споразумения с трети държави, и които водят до 

избягване на декларирането на приходи пред държавата на пребиваване за 

данъчни цели на данъчнозадълженото лице. Тези договорености могат да 

включват: 

а) използването на юрисдикции, които не са обвързани от 

законодателството на Съюза или от споразумения за автоматичен обмен 

на информация; 

б) промяна на класификацията на видовете доход в категории, които не са 

предмет на автоматичен обмен на информация; 

в) използването на правни субекти, които не са обвързани от 

законодателството на Съюза или от споразумения за автоматичен обмен 

на информация; 

г) използването на юрисдикции с неподходящи или слаби режими на 

правоприлагане на законодателството срещу изпирането на пари. Това 

включва държави, в които липсват правила за установяване на 

действителната собственост на правни субекти, включително тръстове, 

фондации и предприятия със специално предназначение, или когато е 

налице използване на подставени лица или пълномощни за прикриване на 

самоличността на действителния собственик. 

 

Д. Специфични типични белези относно трансферното ценообразуване  

1. Договореност или поредица от договорености, която не съответства на 

принципа на сделка между несвързани лица при справедливи пазарни условия 

или на насоките за трансферно ценообразуване на ОИСР, включително 

разпределянето на печалба между различни членове на една и съща група от 

дружества. 

2. Договореност или поредица от договорености, която попада в обхвата на 

автоматичния обмен на информация относно предварителните данъчни 

становища във връзка с трансгранични сделки, но която не е докладвана или 

обменена.“ 


