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Петък
СКОРОСТ За втора поредна година бъл-

гарският бизнес ще може да се 
възползва от данъчно облек-

чение, а именно предоставянето на 
стипендии. В подготвяните годишни 
финансови отчети за 2015 г. и годиш-
ната данъчна декларация юридиче-
ските лица ще имат възможност да 
приложат разпоредбата на чл. 177а 
от ЗКПО, съгласно който предоста-
вените суми за стипендии може да 
бъдат третирани като данъчно облек-
чение. От 1.01.2014 г. законодателят 
въведе изцяло ново третиране както 
на самите разходи за стипендии, та-
ка и на условията и изискванията 
за предоставяне на стипендии към 
двете страни – стипендиант и данъч-
но задължено лице, предоставящо 
стипендията. Данъчно задължените 
лица могат да учредят и да предос-
тавят неограничен брой стипендии, 
като спазват следните законодателни 
изисквания.  

Изискванията са основно в 
следните насоки: 

  образование на стипендиантите;
  задължения на лицата, предоста-
вящи стипендията; 
  данъчно третиране на отчетените 
разходи за стипендия при неспаз-
ване на законодателните изисква-
ния към двете страни.
До началото на 2014 г. тези разходи 

бяха третирани като разходи за пре-
доставено дарение с определен лимит 
за данъчното му признаване – до 10% 
от счетоводната печалба. След напра-
вените промени за данъчното облек-
чение – предоставяне на стипендия, 
законодателят не е поставил ограни-
чение в неговия размер. Както по-го-
ре споменахме, няма ограничение 
към броя на предоставяните стипен-
дии, стига данъчно задълженото лице 
да има желание и възможност, може 
да предоставя неограничен брой сти-
пендии. Ако обаче това лице желае да 
ползва тези разходи като данъчно об-
лекчение, ще е необходимо да спази 
законодателните норми за това.

Изисквания към 
стипендиантите и тяхното 
образование 
За да има право данъчно задълженото 
лице да ползва данъчно облекчение 
за предоставена стипендия, е необ-
ходимо стипендиантите да сa уче-
ници, които придобиват средно об-
разование, или студенти в училища 
в държава - членка на Европейския 
съюз, или в друга държава – страна 
по споразумение за Европейското 
икономическо пространство. Докато 
преди извършените промени зако-
нодателят не поставяше изисквания 
относно образователната степен, сега 
трябва стипендиантът да е ученик в 
последните два класа от придобиване 
на средно образование, както и сту-
дентът да е в последните две години 
от придобиването на образователна 
степен бакалавър или магистър. С 
въведените изменения се допълни 
и още едно изискване към възрастта 
на стипендиантите, а именно да не 
са навършили 25 години.

За какъв период се предоставя 
стипендията
Законодателят е поставил и тук още 
едно условие, за да може този разход 
да се ползва като данъчно облекче-
ние. Стипендията трябва да се пре-
доставя за период, не по-малък от 
12 месеца и не повече от 24 месеца. 
Ако дадено данъчно задължено ли-
це реши да предостави стипендия 
за период, по-кратък от 12 месеца, 
в този случай този разход няма да 
може да се използва като данъчно 
облекчение.  

Задължения на данъчно 
задълженото лице, 
предоставящо стипендията
Законодателят изисква да се изгот-
ви договор за стипендия, съгласно 
който тези лица се задължават да 
приемат стипендианта на работа за 
период, не по-малък от общия брой 
на месеците, за които се предоставя 
стипендията (от 12 до 24 месеца).

Данъчно третиране на 
разходите за стипендия, ако 
не се спазят условията по 
договора 
Съгласно разпоредбите на сега 
действащото законодателство, ако 
не се спазят изискванията на чл. 177а 

както от данъчно задълженото лице, 
така и от стипендианта, с извърше-
ните разходи следва да се увеличи 
данъчният финансов резултат.  
Ако данъчно задълженото лице 

не спази договорените условия за 
предоставянето на стипендията, на-
пример:  

  не приеме стипендианта на рабо-
та в срок до края на календарна-
та година, следваща годината на 
завършване на обучението му. В 
този случай следва при определя-
не на данъчния финансов резултат 
за годината, в която е установено 
това обстоятелство, счетоводният 
финансов резултат да се увеличи 
с размера на предоставената сти-
пендия.
  приеме стипендианта на работа за 
период, по-малък от договорения 
срок за предоставяне на стипен-
дия, респективно за последващо 
приемане на работа (от 12 до 24 
месеца). В този случай в годината 
на прекратяване на договора при 
определяне на данъчния финансов 
резултат ще трябва счетоводният 
резултат да се увеличава с пропор-
ционална част от предоставената 
стипендия, съответстваща на не-
изпълненото задължение за про-
дължителността на приемането  
на работа.

Ако стипендиантът не спази 
договорените условия 
за получаването на стипендията, 
например ако откаже започването 
на предложената работа до края на 
годината, следваща годината на за-
вършване на обучението му. В този 
случай данъчно задълженото лице 
ще трябва да увеличи счетоводния 
си финансов резултат с всички от-
четени разходи за предоставената 
стипендия. Този отказ на стипенди-
анта не поражда някакви данъчни 
задължения за него, а щетите са из-

цяло за лицето, което му е предос-
тавило стипендията. Ако в договора 
за стипендия е договорено някакво 
обезщетение, което е дължимо от 
стипендианта при неспазване на 
условията по него, тогава данъчно 
задълженото лице ще увеличи сче-
товодния финансов резултат само 
с разликата между направените 
разходи за стипендия и получените 
приходи от обезщетение.  
Както посочихме в началото, за да 

се третира като данъчно облекчение, 
стипендията трябва да е учредена. 
Няма законова дефиниция как точно 
трябва да се извърши и документира 
това, но практиката посочва, че тряб-
ва да бъдат разписани, приети и об-
щодостъпни условията за получаване 
на тази стипендия.

Стипендията като доход за 
физическите лица 
Съгласно Закона за облагане доходи-
те на физическите лица получените 
стипендии за обучение в страната 
или в чужбина от местни физически 
лица са необлагаем доход, следова-
телно, дали физическите лица спаз-
ват или не изискванията на договора 
за стипендия, този доход за него ви-
наги ще бъде необлагаем.  
Разлика в данъчното третиране на 

доходите за стипендии за обучение в 
страната или в чужбина има относно 
чуждестранните физически лица. В 
случай че местно за Република Бълга-
рия предостави стипендия на чуждес-
транно физическо лице, то следва да 
обложи дохода за стипендия с окон-
чателен данък в размер на 10%. Разби-
ра се, в такива случаи е задължител-
но да се провери на чия страна е мест-
но данъчно задължено това физиче-
ско лице, дали има спогодба за избяг-
ване на двойното данъчно облагане 
(СИДДО) с тази държава и какви са 
разпоредбите в нея относно този вид 
доходи. 

Възможност за данъчно 
облекчение чрез стипендии
От миналата година законодателят въведе изцяло ново третиране

Доника Мартинова, 
Kreston Bulmar

За да има право 
на облекчение, 
стипендията трябва 
да се отпуска на 
ученик или студент 
в последните 
две години на 
обучението.
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