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О т н о с н о: Прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано раз- 

  плащане на данъците върху доходите на физическите лица от 

  бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. 

 

 

 С това указание се регламентира: 
 

 - прилагането на разпоредбата на § 25, ал. 4 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.) относно начисля-

ването, удържането, отчитането и внасянето от бюджетните предприятия без об-

щините на данъците върху доходите на физическите лица на основата на прин-

ципите, правилата и сроковете на централизираното разплащане на осигурител-

ните вноски за бюджетните предприятия ; 

- произтичащите от прилагането на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. проме-

ни в Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП). 
 

 Съгласно § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. разпоредбите на § 25 от този 

закон не се прилагат от общините. В тази връзка, общините прилагат само т. 10 

от това указание. 
 

 Указанието се издава на основание на § 25, ал. 5 от ЗДБРБ за 2013 г. и в 

негосе третират целите, принципите, елементите и отчетните процедури на тази 

схема. 
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 І. Обхват на прилагане на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. и 

     основни положения 
 

1. В обхвата на прилагане на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. попадат 

всички бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за счетоводст-

вото, без общините и техните подведомствени разпоредители. 

2. Всички бюджетни предприятия без общините и техните подведомст-

вени разпоредители, начисляват, удържат и отчитат данъци върху доходите на 

физическите лица при спазване на приложимия режим на данъчно облагане и 

без да превеждат дължимите от тях суми по сметките за приходите на централ-

ния бюджет на Националната агенция за приходите. 

3. Дължимите данъци върху доходите на физическите лица на вклю-

чените в обхвата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. бюджетни предприятия про-

дължават да се третират като елемент на разходите за персонал по съответните 

бюджети, сметки и фондове за целите на бюджетирането, отчетността и статис-

тиката на публичните финанси. 

4. В тази връзка, прилагането на разпоредбата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 

2013 г. и това указание не води до промяна на трансферите между централния 

бюджет и бюджетните предприятия, на техните приходи и разходи, както и на 

останалите параметри и показатели по техните бюджети, извънбюджетни смет-

ки и фондове. Схемата е неутрална спрямо процеса на бюджетиране и сама по 

себе си не налага и не води до промяна в процедурите, техниките и подходите 

при планирането и изготвянето на отделните бюджети, сметки и фондове и кон-

солидираната фискална програма. 

5. За целите на касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните 

сметки и фондове произтичащите от прилагането на разпоредбите на § 25, ал. 4 от 

ЗДБРБ за 2013 г. и това указание приходи, разходи, трансфери и разчети се при-

равняват на касови операции и подлежат на включване в касовите отчети на бюд-

жетните предприятия (без общините и техните подведомствени разпоредители), 

аналогично на съответните операции на схемата на централизирано разплащане 

на осигурителните вноски съгласно т. 7.4.9 от указание на МФ ДДС № 20/2004 г. 

6. Сумите на начислените от бюджетните предприятия (без общините и 

техните подведомствени разпоредители) данъци върху доходите на физическите 

лица се отразяват в тяхната отчетност като разходи за персонал и като транс-

фери за поети данъци върху доходите на физическите лица. 

7. За бюджетните предприятия, включени в схемата на централизирано 

разплащане, които прилагат извънбюджетни сметки и фондове, дължимият да-

нък върху доходите на физическите лица-обект на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г., 

формира разчет между извънбюджетната сметка/фонд и съответния бюджет и се 

превежда от извънбюджетната сметка/фонд по съответния бюджет в рамките на 

същите ред и срокове, които се прилагат за преводите по разчетите за поети оси-

гурителни вноски  между  съответните бюджет  и  извънбюджетна сметка/фонд  

(§ 26, ал. 8 , 9 и 19 от ЗДБРБ за 2006 г., т. 17-19 от ДДС № 02/2003 г. и т. 55.4-55.7 

от ДДС № 02/2003 г.). Превеждането от извънбюджетната сметка/фонд по съот-

ветния бюджет на задължението по такива разчети за поети осигурителни вноски 

и данъци върху доходите на физическите лица (включително и наказателната 

лихва) може да се извършва с един платежен документ. 

8. Сумите на начислените от бюджетните предприятия (без общините и 

техните подведомствени разпоредители) данъци върху доходите на физическите 
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лица се отразяват в отчетността на централния бюджет по приходен § 01-00 от 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) въз основа на предоставена на МФ 

информация от съответните първостепенни разпоредители. 

9. В обхвата на § 24, ал. 5 от ЗДБРБ за 2013 г. не попадат данъци върху 

доходите на физически лица, дължими на други държави. Такива данъци следва 

да продължат да се плащат от бюджетните предприятия по съответния ред. 

10. Общините и техните подведомствени разпоредители продължават да 

превеждат дължимите от тях суми на данъците върху доходите на физическите 

лица по банкови сметки 7301 на съответните териториални дирекции на НАП (ТД 

на НАП). 

 

 ІІ. Промени в Сметкоплана на бюджетните предприятия 

      и Единната бюджетна класификация 
 

11. За целите на прилагане на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. в ЕБК (утвър-

дена с указание на МФ ДДС № 15/2012 г.) са направени следните промени: 

11.1. създаден е нов § 69-01 „Трансфери за поети данъци върху доходите на 

физически лица”, а в наименованията на § 69-08 и 69-09 е добавено „... и данъци”; 

11.2. § 89-02 и § 89-03 са преименувани на § 89-02 „суми по разчети м/у 

ЦБ и бюджетните предприятия за поети осигурителни вноски и данъци” и § 89-

03 „суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни 

вноски и данъци”. 
 

12. За целите на прилагане на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. в СБП се 

правят следните промени, които ще се прилагат от 01.01.2013 г. 

12.1. създава се нова сметка 4951 „Отсрочени трансфери за поети данъци 

върху доходите на физическите лица”. Сметката е с режим на отчитане, анало-

гичен на останалите сметки от подгрупа 495; 

12.2. създава се нова сметка 7591 „Трансфери за поети данъци върху до-

ходите на физическите лица”. Сметката е с режим на отчитане, аналогичен на 

този за сметки 7595, 7596 и 7597; 

12.3. подгрупа 465 се преименува на подгрупа 465 „Разчети за поети 

осигурителни вноски и данъци”, а сметки 4651 и 4659 се преименуват на сметка 

4651 „Разчети между централния бюджет и първостепенните разпоредители за 

поети осигурителни вноски и данъци”, съответно - на сметка 4659 „Разчети меж-

ду бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци”; 

12.4. подгрупа 495 се преименува на подгрупа 495 „Отсрочени транс-

фери за поети осигурителни вноски и данъци”; 

12.5. подгрупа 759 се преименува на подгрупа 759 „Трансфери за поети 

осигурителни вноски и данъци”, а сметки 7598 и 7599 се преименуват на сметка 

7598 „Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци”, съответно 

- на сметка 7599 „Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни внос-

ки и данъци”. 

 

 ІІІ. Отчитане на данъците върху доходите на физическите лица от  

        бюджетните предприятия по § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. 
 

13. Като цяло, за отчитането от бюджетните предприятия (без общините 

и техните подведомствени разпоредители) на данъците върху доходите на 

физическите лица по § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. и произтичащите от тях 
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трансфери и разчети за поети данъци върху доходите на физически лица се 

прилага ред, аналогичен на приложимия за съответното бюджетно предприятие, 

включено на централизирано разплащане на осигурителните вноски, ред за 

отчитане на осигурителните вноски за сметка на осигурените лица и свързаните 

с тях трансфери и разчети за поети осигурителни вноски, а именно: 

13.1. за начислените брутни възнаграждения за персонала (с включени 

данъци върху доходите на физическите лица), както и досега, се начисляват 

разходи по сметки от подгрупа 604 от СБП срещу кредитиране на съответните 

сметки за разчети за персонал; 

13.2. удържаният за сметка на лицето данък върху доходите на физичес-

ките лица, дължим на централния бюджет, се отнася по сметка 7591, а не по 

разчетна сметка 4591. Тази операция се приравнява на касов поток и в отчет-

ността на касова основа се отчита едновременно като касов разход за възнаграж-

дения за персонал (разходни параграфи 01-00 и 02-00) и в увеличение на 

трансферен § 69-01. 

13.3. доколкото са налице случаи на удържане на данък върху доходите 

на физически лица за брутни възнаграждения, които не се отчитат като разходи 

за персонал, а се отразяват в отчетността на бюджетното предприятие като друг 

вид разходи (например разходи за външни услуги и др.), подходът на отчитане 

по т. 13.1 и 13.2 се прилага и за тези случаи, като удържането на данъка също се 

приравнява на касова трансакция и се отчита по съответните позиции на ЕБК 

като плащане в кореспонденция с § 69-01 (+); 

13.4. за бюджетните предприятия, включени в схемата на централизи-

рано разплащане, които прилагат извънбюджетни сметки и фондове (ИБСФ), 

сумата на данъците върху доходите на физическите лица участва заедно с оси-

гурителните вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице във форми-

рането на коректива за поети осигурителни вноски и данъци (§ 69-08 и сметка 

7598) и разчета за поети осигурителни вноски и данъци (§ 89-03 и сметка 4659), 

като се взимат аналогични на досегашните огледални записвания в ИБСФ (§ 69-

08 /-/ / § 89-03 /+/) и БЮДЖЕТ (§ 69-08 /+/ / § 89-03 /-/); 

13.5. по отношение на първостепенните разпоредители с бюджет при 

прилагането на процедурите по т. 58 и 59 от указание на МФ ДДС № 01/2003 г. 

в края на годината отчетената по § 69-01 сума се сборува заедно с отчетените по 

§ 69-05, 69-06, 69-07 и 69-08 суми за целите на: 

 а) установяване и отнасяне по реда на т. 58 от ДДС № 01/2003 г. чрез § 

69-08 по § 89-02 от ЕБК на разчет-задължение за съответния бюджет към цент-

ралния бюджет съгласно изискванията на § 25, ал. 3 от ЗДБРБ за 2013 г;  

 б) зануляване на § 69-00 чрез § 69-09 с § 31-хх по реда на т. 59 от ДДС № 

01/2003 г. 

13.6. при прилагането от ДВУ и БАН на процедурите по т. 59, 70 и 73.1 

от ДДС № 01/2003 г. в края на годината отчетените от тях суми по § 69-01 се 

сборуват заедно с отчетените по § 69-05, 69-06 и 69-07 суми за целите на 

приключване чрез § 69-09 с § 32-хх и установяване и отнасяне чрез § 69-08 по § 

89-03 като разчет на разликата между уточнен план и отчет по § 32-хх; 

13.7. за останалите отчетни ситуации и случаи, прилагането на § 69-01 и 

сметка 7591 е аналогично на прилагането на § 69-05, 69-06 и 69-07, съответно – 

на сметки 7595, 7596 и 7597 в контекста на съответните изисквания на ДДС № 

01/2003 г., ДДС № 06/2008 г. и други указания на МФ, третиращи отчитането на 

операции по схемата на централизирано разплащане на осигурителните вноски. 
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14. НОИ и НЗОК прилагат общия ред на отчитане на данъците върху 

доходите на физическите лица, попадащи в обхвата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 

2013 г. (т. 13.1-13.5 и т. 13.7) чрез използването само на § 69-01, 69-08 и 69-09, 

съответно сметки 7591, 7598 и 7599, а при необходимост – и сметки 4659 и 4951 

(§ 69-05, 69-06 и 69-07, както и сметки 7595, 7596 и 7597 не се използват от 

НОИ и НЗОК). За отчитане на възникналия в резултат на трансферите за поети 

данъци върху доходите на физическите лица разчет–задължение към централ-

ния бюджет и неговото уреждане (т. 58 от ДДС № 01/2003 г.) НОИ и НЗОК из-

ползват § 89-02 и сметка 4651. Доколкото не е определено друго с писмо на МФ 

уреждането на този разчет се извършва в срока, приложим за уреждането на раз-

четите на останалите първостепенни разпоредители, като сумите следва да се 

превеждат от НОИ и НЗОК по банковата сметка на централния бюджет в БНБ 

BG43 BNBG 9661 3000 1480 63 (BIC BNBG BGSD). 

15. Когато от средствата по чл. 59б от Закона за физическото възпитание 

и спорта подлежат на изплащане възнаграждения и доходи, за сметка на които 

се начисляват и удържат от Министерството на физическото възпитание и 

спорта (МФВС) задължителни осигурителни вноски и данъци върху доходите 

на физическите лица, попадащи в обхвата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г., 

сумата на тези възнаграждения и доходи заедно с припадащите се задължителни 

осигурителни вноски за сметка на министерството се прехвърля за изплащане и 

отчитане по бюджета на МФВС. Сумата на осигурителните вноски и данъци 

върху доходите на физическите лица за сметка на тези средства се отразява по 

бюджета на МФВС, аналогично на останалите разходи за осигурителни вноски 

и такива данъци – като плащане по съответните разходни параграфи и като 

трансфери за поети осигурителни вноски и данъци по § 69-00 (+). 

 

 ІV. Определяне на лимити за плащания в СЕБРА и трансфери 

       при прилагане на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. 
 

16. За целите на определяне на лимитите за плащания в СЕБРА и отпус-

кането на трансфери, сумите на данъците върху доходите на физическите лица, 

попадащи в обхвата на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г., се третират аналогично на 

сумите за осигурителни и здравни вноски на съответните бюджетни предприя-

тия, т.е. се приспадат при определянето на съответните лимити в СЕБРА и транс-

фери съгласно раздел ХІХ от ДДС № 01/2003 г. 

 

 V. Преходна отчетна процедура 
 

17. Наличните към 31.12.2012 г. задължения на съответните бюджетни 

предприятия за данъци върху доходите на физическите лица, попадащи в обхва-

та на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г., включително и наказателните лихви върху 

тях, се отписват през 2013 г. (най-късно до края на 28.02.2013 г.) от съответните 

разчетни сметки (4591 и др.) и се отнасят по сметка 7591. Аналогично на опера-

циите по т. 13.2, тази операция по отписване също се приравнява на касов поток 

и в отчетността на касова основа за 2013 г. се отчита едновременно като касов 

разход (разходни параграфи 01-00, 02-00 и др.) и като трансферен § 69-01 (+). 

 

 VІ. Други разпоредби 
 

18. В съответствие с изискванията на § 25, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013 г. и т. 69 

от съвместно указание на МФ и БНБ ДДС № 11/2012 г. бюджетните предприя-
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тия, включени в схемата на централизирано разплащане на осигурителните 

вноски и данъци върху доходите на физическите лица (т.е. всички бюджетни 

предприятия без общините и техните подведомствени разпоредители) не следва 

да нареждат считано от 01.01.2013 г. преводи към сметки 7301 на ТД на НАП за 

плащания на данъците върху доходите на физическите лица и наказателни лихви 

върху тях, включително и за дължими и непреведени към 31.12.2012 г. такива 

суми. 

 

 

 

 

 

 

 

    СИМЕОН ДЯНКОВ 

    ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

    И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


