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Командировки 
 
съществяването на стопанска дейност налага командироването на лица в страната 

и чужбина за изпълнение на възложените им задачи. 

Нека се спрем на реда за командироване на едноличния търговец. 

Според приетите наредби едноличният търговец командирова както себе си, 

така и лицата, които работят при него по трудов или граждански договор. При 

командировки в страната се издават следните документи: 

 

1.  Заповед за командироване. 

 

Командироването се извършва с предварително издадена писмена заповед. 

Заповедта за командироване се издава от едноличния търговец или упълномощено от 

него длъжностно лице. 

Заповедта за командироване е документ, който има съществено значение за 

счетоводното отчитане на направените във връзка с командировката разходи и данъчното 

им признаване. 

Едноличният търговец е длъжен да издава командировъчна заповед не само когато 

командирова други лица, но и когато самият той заминава в командировка. 

Наредбата за командировките в страната не поставя никакви изисквания към 

оформянето на заповедта за командироване, освен че трябва да бъде в писмен вид. 

 

В заповедта задължително се посочват : 

 

 Наименование на фирмата на едноличния търговец и длъжностното лице, 

което издава заповедта. 

 Трите имена и длъжността на командированото лице. 

 Място на командироването. 

 Задача за която лицето се командирова. 

 Времетраене на командировката. 

 Командировъчни пари , на които командированият има право в случаите по чл. 

21. 

 Не е необходимо в заповедта за командироване да се посочва размерът на 

дневните пари, който е нормативно определен. 

 Начин на пътуване и други данни, които имат значение за определяне правото 

и размера на командировъчните пътни пари. 

 Размер на квартирните пари. 

 Необходимост и вид на отчета за извършената работа. 

О 
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осочените до тук  елементи  на заповедта са задължителни за съдържанието и. 

Заповедта за командироване е документ с основно значение за извършването, 

отчитането и признаването на командировката и разходите по нея. Необходимо 

е при изготвянето на команди-ровъчна заповед да се спазят вси-чки 

нормативни изисквания. 

Разходите за изплатените командировъчни пари се признават за присъщи на дейността 

и се приспадат от общия годишен доход на едно-личния търговец до размерите, определени 

по реда на наредбата. 

Когато едноличният търговец разреши и изплати суми в по-високи размери от 

определени-те с наредбата , превишени ето не се признава за данъчен разход и остава за 

сметка на облагаемия му доход. В Закона за ДОД
1
 е предвидено, че от общия годишен доход 

на едноличния търговец се приспадат сумите, изплатени за 

командировки в чужбина, но не повече от двукратния размер на 

разходите, които се признават за държавните служители, т. е. до 

размер, два пъ-ти по-голям от нормативно определения. Право 

на данъчно признаване на увеличения размер на 

командировъчните разходи има само едноличния търговец, и то 

само за случаите, когато той е заминал в командировка или 

спец-иализация. 

Много фирми пренебрегват отразяването на 

командировките си. При положение, че нормативно определените от Наредбата разходи се 

признават за необходимо присъщи, в никакъв случай не бива да се омаловажава ролята им 

при формирането на годишния облагаем доход. Това засяга преди всичко сравнително 

малките фирми и едноличните търговци с неголям оборот и печалба, за които правилното 

отчитане на горните разходи би довело до значими, по отношение на мащаба им, фискални 

икономии. 

С развитието на данъчната теория и практика се оформят определени принципи, на 

които трябва да се подчини данъчното облагане. До голяма степен в началото те 

представляват израз на буржоазията като управляваща прослойка. Адам Симт формулира 

четири принципа, които имат актуално значение и днес. 

съразмерност на данъка-данъчното облагане трябва да е съобразено с икономическото 

и финансовото състояние на данъкоплатците. Данъкът трябва да е поносим, да не пречи на 

съществуването и възпроизводствените възможности на данъкоплатеца. Когато данъците са 

прекалено високи или несъразмерни  на получавания доход, то те имат отрицателно 

въздействие. До определена граница данъците стимулират стопанската активност, но след 

превишаване на тази граница, те започват да спъват стопанската инициатива. Тази идея на 

Смит се доразвива и доказва математически от американския икономист Алтур Лафер. Чрез 

кривата на Лафер се доказва, че постъпленията в бюджета са продукт едновременно на 

данъчната база и данъчната норма. Според това как данъчната норма расте, данъчната база 

намалява. При високи данъчни ставки се обезмисля труда или данъкоплатеца започва да 

укрива данъци. 

определеност на данъка-изисква всички елементи на данъка да са ясни и точно 

определени, за да не се тълкуват своеволно от някоя от страните. 

удобство на данъка-данъците трябва да са удобни за плащане от страна на 

данъкоплатците 

икономичност или рентабилност на данъка-разходите свързани с данъчната 

администрация не трябва 

                                                           
1
 ДОД - Данък върху общия доход 

П 
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      да изяждат постъпленията в бюджета 

Други принципи са: 

всеобщонст на данъка-всички подлежат на данъчно облагане, никой не може да има 

суверинитет 

легитимност-данъкът е създаден от парламента на база на закон 

рационалност и простота на данъчната система-данъчната система да се основава на 

проста организация, да е лесно разбираема и приложима 

системност и непротиворечивост на данъчните норми-необходимо е отделните 

данъци да хармонизират помежду си, да не си противоречат 

относителна стабилност в данъчното законодателство и постоянство в данъчните 

норми-това е важен принцип предопределящ събираемостта на данъците. Промяната в 

данъчното законодателство води до реакция от страна на данъкоплатците и те започват да 

укриват данъци. 

неутралност на данъка-неутрален е този данък, който не влияе върху поведението на 

данъкоплатеца. Принципът е формулиран от Смит, но днес, в данъчните системи, чрез които 

се цели да се въздейства върху данъкоплатците под неутралност се разбира-единство и 

задължение по отношение на всички данъкоплатци. 

Начини на облагане с данъци. Постановяването на данъчното задължение става чрез 

различни начини на данъчно облагане. Те имат исторически характер. Данъчната теория и 

практика познават пет начина за облагане с данъци-поголовно, прогресивно, регресивно, 

пропорционално и контингентно. 

поголовно-изразява се в поголовен данък. Обект на облагане е самата физическа 

личност. Това е стар и несправедлив данък, защото не съдържа сметка за имуществото и 

дохода на данъкоплатеца. При този начин платец и  обект на облагане съвпадат. Преди е бил 

свързан с натуралните данъци. 

пропорционално-данъчната норма е една и съща както и да нараства данъчната база. 

Средната и пределната данъчна норма съвпадат лежейки на една права. Не се внасят елементи 

на социални корекции на дохода. Това облагане се оказва доста несправедливо, когато се 

облагат физически лица, защото платежната данъчна ставка се понася по-трудно от лица с 

ниски доходи. 

прогресивно-данъчната норма нараства по предварително определена пропорция. Внася 

се елемнт на социална корекция на доходите в полза на данъкоплатците с по-ниски доходи. 

Прогресията не може да нараства безкрайно. Когато достигне до определена точка /данъчен 

таман, плафон/, облагането става пропорционално. Съществуват различни видове прогресии, 

които се класифицират по два критерия: 

А. Според начина на установяване на данъчната норма: 

преки /открити, директни/ и непреки /скрити/ 

При скритите прогресии се използва една и съща данъчна норма и за да се получи 

прогресия при облагането, към данъчната база се прибавя или изважда едно и също постоянно 

число. 

Бързи /скокообразни/ и бавни/пълзящи/ 

Пряка прогресия   

Б. Начин на установяване на данъчното задължение. 

Обикновена /класна, глобална/ и етажна /стълбовидна/. И при двете прогресии 

данъкоплатците попадат в различни класове в зависимост от величината на облагаемия доход. 

Разликата е в начина на установяване на данъчното задължение. При обикновената прогресия 

целия доход се облага с еднаква данъчна ставка, която е равна на етажа, в който е попаднал 

дохода. При етажната прогресия дохода се разделя на етажи и към всеки етаж се прилага 
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различна данъчна ставка и се изчислява данъчното задължение. Накрая се сумират данъчните 

задължения по етажи и се получава общото. 

             В. Комбинирана прогресия-използва се при два вида данъци-данък за облагане 

дохода на физически лица и данък върху наследството. При комбинираната прогресия 

доходите попадат в отделните етажи като за всеки етаж има абсолютен данък за долна граница 

и процент за разликата в дохода между долната и горната граница. 

             4. регресивно-с нарастване на данъчната база намалява данъчната норма. В 

момента не се използва, но се счита, че данъка върху потреблението е регресивен по 

отношение на дохода 

             5. контингнетно-общата тежест се разпределя между отделните 

административно-териториални единици на база на различни критерии-рой население, 

обработваема площ и др. 

Начини за събиране на данъци. 

най-старата система за събиране на данъци се нарича откупна система. При нея 

отделни лица окупуват правото да събират данъци или отделен данък. Това обикновено са 

били хора от богатата прослойка, търговци, лихвари. Недостатък е, че данъците са били 

събирани по няколко пъти. 

събиране от нарочени държавни служители /бирници/-по-прогресивна система, 

защото се създава държавна администрация. Недостатъкът е същият. 

събиране на данъци чрез таксови марки, гербова хартия и бандероли. Чрез таксовите 

марки и гербовата хартия се събират данъци за документи. Данъкът в случая е включен в 

цената на марката или гербовата хартия. Във вторият случай съществува вероятност от 

допускане на грешка, което води до повторно заплащане на данък чрез закупуване на нова 

гербова хартия. Чрез бандеролите се събират данъци върху алкохола и цигарените изделия. 

безобложно събиране-данъкоплатецът сам изчислява своето данъчно задължение и го 

внася в съответния бюджет. Ролята на държавната администрация е да следи правилното 

изчисление. 

Данъците могат да се внасят в законоустановен срок или след него. Внасянето след 

срока става доброволно или принудително. При доброволното плащане на данък, 

данъкоплатецът внася ДЗ плюс лихвата и глобата по него. При принудително плащане 

имуществото на ФЛ или ЮЛ се обявява на търг. След получаване на известие за ДЗ, ФЛ или 

ЮЛ могат да обжалват данъка в срок от 14 дни пред данъчното управление. 

 

Най-важният проблем в съвременната данъчна система е проблема за видовете данъци 

и тяхната структура. Видовете данъци могат да се разгледат като се групират по различни 

критерии: 

в зависимост от обекта на данъчно облагане 

данъци върху личостта /поголомни данъци/-при тях обект на облагане е самата 

физическа личност или някой качества на личността. При тези данъци платецът и обекта на 

облагане съвпадат. Данъците върху личността са свързани с натуралната форма на плащане. 

Счита се, че това са стар вид данъци и днес не се прилагат. 

Имуществени данъци-при тях обекта на облагане е предимно недвижимо имущество 

на гражданите. Той е един от най-старите данъци, които в момента имат местно и общинско 

значение, и са второстепенни данъци. Имуществените данъци имат редица недостатъци като: 

а. Има разминаване между обекта на данъчно облагане и платеца на данъка. Обект на облагане 

е имуществото, а източникът за плащане на данъка е дохода на платеца; б. Техният 

изключително трудоемък характер. Тъй като данъкът се определя на база на данъчна оценка 

на имуществото. Независимо от тези недостатъци имуществените данъци са едно допълнение 

към прогресивното данъчно облагане и се прилагат във всички данъчни системи. В нашата 



 

Стопански Факултет 

6  

данъчна система те са: данък върху недвижимото имущество, върху наследството, върху 

даренията, върху възмездно придобиване на имуществата и пътен данък. 

Подоходни данъци-обект на облагане е доходът, който в условията на пазарно 

стопанство е най-важен фактор за платежоспособността на данъкоплатците. Това са най-

новите данъци. Тяхното масово прилагане започва от 20век. Обективно подоходните данъци 

се свързват с прогресията и затова се наричат прогресивно-подоходи: подоходно облагане 

върху ЮЛ и върху ФЛ. 

Данъци върху определни дейности и върху реализираният от тях оборот-това са 

данъци върху производството на определени занаятчийски стоки и услуги /патентни данъци/ и 

данъци върху търговските обороти. Тези данъци са елемент на цената и се понасят от 

крайните потребители. В момента в Европа и у нас тази съвкупност на данъци има най-голямо 

значение. Постъпленията от тях формират основна част от данъчните приходи. У нас в тази 

група влизат и ДДС, акцизи и мита. 

В зависимост от средствата за плащане на данъци. 

Натурални данъци-свързват се с десятъка и трудовата повинност 

Парични данъци 

Според регулярността на събиране на данъка-редовни и извънредни 

Според предназначението им-общи /не се свързват с конкретни държавни разходи/ и 

целеви /екологичен данък/. 

В зависимост от това в кое бюджетно звено се събират-централни и местни. 

Данъците могат още да се разделят на преки и косвени в зависимост от два критерия. 

Според обекта на данъчното облагане. Данъците които имат за обект на облагане 

доходи или имущество се наричат преки. Тези, които имат за обект определени стопански 

факти или събития са косвени. 

В зависимост от това дали платецът и носителят на данъка са едно и също лице, или 

различни лица. При преките данъци лицето е едно и също, а при косвените са различни, 

защото при тях е налице прехвърляемост. 

Преките данъци се плащат в момента на получаване на  дохода, докато косвените се 

плащат в момента на неговото разходване. Съществува вечна дискусия между преките и 

косвените данъци. Тя се изразява във въпроса “Кое е по-справедливо?”. Привържениците на 

преките данъци считат, че те са по-справедливи, защото с тях се облага дохода, който 

определя платежоспособността. Който получава по-високи доходи може да плаща по-високи 

данъци. Според тази група косвените данъци са несправедливи, тъй като са пропорционални 

на потреблението и регресивни по отношение на дохода. При косвените данъци бедните 

слоеве носят по-голяма данъчна тежест отнесена към дохода им. Привържениците на 

косвените данъци считат, че те са справедливи, защото който потребява повече от общото 

благо трябва да плаща по-високи данъци. За тях преките подоходни данъци са несправедливи, 

тъй като спъват желанието за реализиране на високи доходи, спъват стопанската инициатива. 

Преките и косвените данъци съжителстват помежду си, проблемът е в какво съотношение да 

бъдат. 

Отбягване и прехвърляне на данъците. Тези дейности съпътстват всяка данъчна 

система и за това са винаги в центъра на вниманието на данъчната теория и практика. 

Отбягването на данъците се изразява в укриването на определени стопански форми и 

обстоятелства с оглед да не се издължи данъчното задължение или то да се издължи, но в по-

малка степен. Отбягването може да стане нелегално и легално. Нелегалното отбягване 

съществува при икономика на сянка:черна икономика /дейностите са забранени от закона/ и 

сева икономика /дейностите са разрешени по закон, но се укриват поради неплащане на 

данъци/.  
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По-голям интерес представлява легалното отбягване на данъци, при което не се 

нарушават данъчните закони. То се изразява в ползването на различни данъчни преференции 

определени със съответен закон или използването на различни данъчни несъвършенства и 

пропуски. 

Данъчните преференции могат да бъдат: въвеждани на ускорена амортизация; ползване 

на различни данъчни кредити; дарения и други; 

Данъчните несъвършенства могат да бъдат разкрити и посочени от специалисти, които 

консултират фирмите как да намалят данъчните задължения. 

При легалното и нелегалното отбягване на данъците намаляват постъпленията в 

бюджета. Прехвърлянето на данъците винаги поражда несъвпадения между платец и носител 

на данъка или това е един трансфер на данъчно бреме от данъкоплатеца, който по закон е 

длъжен да внесе данъка към ФЛ или ЮЛ, които са извън обхвата на закона. На практика това 

става чрез системата на цените на стоките и услугите на пазара. Съществуват различни начини 

за прехвърлянето на данъци: 

Обикновена и многостепенна прехвърляемост: Обикновена е когато едно лице 

отклонява към друго лице тежестта на данъка, но ако това второ лице е в състояние да 

прехвърли данъка на трето, то от своя страна на четвърто и т.н. е налице многостепенна 

обръщаемост. Пример за многостепенна: 

Земевладелец-индустриалец-търговец-краен потребител 

Прехвърляне на данъка напред и прехвърляне на данъка назад. При прехвърляне на 

данъка напред е необходимо повишаване на цените. При това положение данъкът се 

прехвърля от производител към краен потребител. Прехвърлянето на данъка назад е трансфер 

на данъчно бреме от купувача към продавача чрез намаляване на пазарните цени на стоките и 

услугите. Прехвърлянето назад е налице, когато доставчикът е в по-несигурно положение, т.е. 

когато предлагането е по-голямо отколкото търсенето. 

Смесено прехвърляне. Изразява се във възможността да се съчетае прехвърлянето 

напред с прехвърлянето назад. 

Наваксване на данъка. Това е стремеж да се компенсира сумата на платения данък за 

сметка на повишаване на производителността на труда, интензивността на труда, влошаване 

на условията на труд и охраната на труда. Наваксваене на данъка има само при 

предприемачите. 

Амортизиране на данъка. Възможно е по отношение на данъците върху недвижимото 

имущество и ценните книжа. Изразява се във възможността те да се закупят на по-ниски цени 

от пазарната цена и “икономията” да се внесе на влог, от който да се плати данъка. 

Прехвърляемостта на данъците зависи от няколко фактора: 

Ценовата еластичност на търсенето и предлагането. Мащабите на прехвърляемостта 

се намират в обратно пропорционална зависимост от еластичността на търсенето и в 

пропорционална зависимост от еластичонстта на предлагането.  

Базите на икономическия цикъл. Във фаза на рецесия и депресия заетостта намалява, 

доходите и търсенето също намаляват. Тогава е по-малка възможността да се прехвърли 

данъка. 

Инфлация. Поражда се от по-голямото търсене отколкото предлагане. Възможността за 

прехвърляне на данъци е голяма. 

Данъчна система и данъчна система на Република България 

Данъчната система е един от най-важните компоненти на финансовата система. Под 

данъчна система се разбира съвкупността от данъци действащи в дадена страна, тяхната 

организация / т.е. начина на начисляване, събиране и контрол / и органите, които провеждат 

данъчната практика. съвременните данъчни системи са плуралистични или в тях действа 

повече от един данък, няколко данъка, няколко десетки данъка. Постоянно е имало идея за 
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въвеждането на един-единствен данък, чрез който да се поеме бремето на държавата. Но тъй 

като никъде в  света тази идея не се е реализирала за по-продължително време, затова само се 

нарича хипотеза за единствения данък. В зависимост от това къде хората са виждали 

източника на богатството, добавена стойност, те са предлагали различни единствени данъци. 

Единствения данък не може да се въведе по две причини: защото той би бил много тежък и 

защото би разпределил бремето на държавата доста несправедливо. Между отделните данъци 

и данъчната система трябва да съществува обвързаност, съвместимост и непротиворечивост. 

Към съвременните данъчни системи се налагат някой нови изисквания през последно време: 

данъците в националната данъчна система се доближиват до тези типични за данъчната 

система в световното стопанство 

данъците да не пречат на функционирането на световните пазари като пораждат 

елеминти на несъвършенна конкуренция 

данъците да не засилват инфлационните ефекти 

политическа отговорност на занимаващите се с данъчните закони 

Данъчната система на РБ се състои от нови данъци правени за условията на преход към 

пазарна икономика. 

       А. Преки данъци. 

преки имуществени данъци: върху недвижимия имот; върху наследството; при 

възмездно придобиване на имущество; пътен данък; 

преки подоходни: подоходно облагане на ЮЛ и подоходно облагане на ФЛ. 

Б.  Косвени данъци: ДДС; акцизи; мита; 

Това, с което се характеризира данъчната система на РБ е първо в силно изразения 

централизиран характер на данъците и данъчните постъпления, и второ-все още грубо 

изразения фискализъм на данъчната система. Като промяна след време се очаква намаляване 

на данъчните ставки 
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пътни дневни квартирни общо

януари 91 900 110 400 49 681 251 981

февруари 100 580 110 400 49 680 260 660

март 114 150 114 811 47 191 276 152

април 112 500 102 011 46 450 260 961

май 133 230 65 610 28 690 227 530

юни 207 321 60 750 25 951 294 022

юли 182 711 96 000 45 000 323 711

август 231 400 89 600 41 400 362 400

септември 266 560 57 806 144 522 468 888

октомври 312 220 114 400 44 550 471 170

ноември 375 151 110 000 44 550 529 701

декември 563 970 101 200 39 600 704 770

2 691 694 1 132 988 607 264 4 431 946
 

 

 

 

Графика 1 

Разходи за командировки
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Таблица 2 
 

СПРАВКА

за извършените разходи за командировки от "Гелесофт" ЕООД - гр. Г.Оряховица

за периода от 05.09. до 18.09.1998 година

пътни

дата направление км. разстояние бензин 

8,5/100

цена за 

литър

бензин - 

общо лв.

брой 

дни

дневни 

пари

квартирни 

пари

обща 

сума

5-Sep Добрич-Пловдив 449 дълго 38.2 1 000 38 165 1 4 129 10 323 52 617

6-Sep Пловдив-града 50 късо 4.3 1 000 4 250 1 4 129 10 323 18 702

7-Sep Пловдив-Бургас 275 дълго 23.4 1 000 23 375 1 4 129 10 323 37 827

8-Sep Бургас-Варна 135 дълго 11.5 1 000 11 475 1 4 129 10 323 25 927

9-Sep Варна-града 50 късо 4.3 1 000 4 250 1 4 129 10 323 18 702

10-Sep Варна-Добрич 51 късо 4.3 1 000 4 335 1 4 129 10 323 18 787

11-Sep Добрич-Бургас 183 дълго 15.6 1 000 15 555 1 4 129 10 323 30 007

12-Sep Бургас-града 50 късо 4.3 1 000 4 250 1 4 129 10 323 18 702

13-Sep Бургас-Пловдив 275 дълго 23.4 1 000 23 375 1 4 129 10 323 37 827

14-Sep Пловдив-София 160 дълго 13.6 1 000 13 600 1 4 129 10 323 28 052

15-Sep София-града 50 късо 4.3 1 000 4 250 1 4 129 10 323 18 702

16-Sep София-Добрич 512 дълго 43.5 1 000 43 520 1 4 129 10 323 57 972

17-Sep Добрич-Кърджали 448 дълго 38.1 1 000 38 080 1 4 129 10 323 52 532

18-Sep Кърджали-Добрич 448 дълго 38.1 1 000 38 080 1 4 129 10 323 52 532

Всичко за месеца: 266 560 14 57 806 144 522 468 888
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Графика 2 

 

Общо разходи

пътни

72%

дневни 

8%

квартирни 

20%

 
 

 

 

Таблица 3 

 

Внос на хардуер от фирма "Гелесофт"

внесено от количество валутна цена валута стойност в лева

Германия 2 000 200 DEM 400 000 000

Франция 2 500 500 FrF 625 000 000

Англия 1 500 150 Pd 22 500 000

САЩ 2 000 200 USD 20 000 000

Канада 1 000 800 CnD 400 000 000

Австрия 2 500 700 ASh 875 000 000

Италия 2 000 3 000 ItL 600 000 000

Турция 2 500 4 000 TrL 500 000 000
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Внесено количество от:

Германия
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Таблица 4 

 
Валутни курсове на БНБ

валута стойност в лева

DEM 1 000

FrF 500

Pd 3 500

USD 1 800

CnD 400

ASh 500

ItL 100

TrL 50
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 4 
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