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Abstract: The expenses relevant to the use of real estate are often subject to a detailed analysis by the revenue 
authorities in current or subsequent tax audit control. Depending on whether the specific property is owned by an 
individual or a legal entity there could be a considerably different tax treatment of the expenses associated with the 
immovable property (i.e., land or building). Significant differences with respect to the taxation of various types of real 
estate – business (including offices, commercial and logistics) or residential could occur depending on the potential use 
of the building. Subject of the current article are the various tax treatments and trends in the tax control practice with 
respect to the use of buildings from corporate tax and personal income tax point of view considering the type of the real 
estate as well as the VAT status of the owner or user of such building. Special focus of the article is given to the specific 
tax regulations, up-to-date court practice and the instructions of the revenue administration relevant to the taxation 
with corporate tax, individual income tax and value added tax of the expenses for repairs, facility management services, 
recharges of utilities, local property taxes and fees relevant to the use of the respective real estate either for business or 
for residential purposes.  
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Увод 
Разходите, свързани с ползването на недвижи-

ми имоти, твърде често са обект на задълбочен 
анализ при извършване на текущ или последващ 
данъчен контрол от страна на приходната адми-
нистрация. В зависимост от това дали конкретният 
недвижим имот е собственост на физическо или на 
юридическо лице, може да бъде налице коренно 
различно данъчно третиране на разходите, свърза-
ни със съответния обект – сграда или земя. Същес-
твени разлики по отношение на данъчното облага-
не могат да възникнат при различните видове нед-
вижими имоти – стопански (в това число офисни, 
търговски и логистични) или жилищни сгради, 
както и в зависимост от това дали се ползват в 
стопанската дейност на предприятието, за отдава-
не под наем или в лично качество от служителите, 
респективно собствениците на фирмите. 

Предмет на настоящата статия са различните 
подходи на данъчно облагане и съвременни 
тенденции в практиката на данъчния контрол 
при ползване на недвижимите имоти  - сгради 
от гледна точка на корпоративното и индивиду-
алното подоходно облагане в зависимост от ви-
да на недвижимия имот и статута на собствени-
ка или ползвателя за ДДС цели.  

Особено внимание в статията е отделено на 
специфичните данъчни разпоредби, актуалната 
съдебна практика и указанията на приходната 
администрация, свързани с облагането с корпо-
ративен данък, данък върху доходите на физи-
ческите лица и данък върху добавената стой-
ност на разходите за ремонт, управление и под-
дръжка, консумативи, местни данъци и такси, 
съотносими към използането на недвижимите 
имоти за стопански или жилищни нужди. 

1. Данъчно облагане на разходите за 
ремонт 
Разходите за ремонт на недвижими имоти – 

собствени или наети, имат своето специфично 
данъчно третиране. Основен въпрос, който ка-
сае данъчното облагане на подобни разходи, е 
дали извършените строително-монтажни дей-
ности могат да се класифицират като ремонт 
или по своя характер са подобрение.  

От гледна точка на Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО) е важно да се уточ-
ни дали съответният разход следва да бъде от-
разен като (текущ) разход или като разход за 
подобрение и модернизация (капиталов). Спо-
ред Ина Лечева (2020) при недвижимите имоти 
– „старо строителство, съществуват редица рис-
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кове, свързани с амортизирани инсталации, не-
обходимост от извършване на ремонтни дейнос-
ти и допълнителни „скрити“ такива“. В случаи-
те когато се ремонтират вече съществуващи 
собствени активи, ползвани за основната дей-
ност, разходът е текущ и ако не води до увели-
чаване на срока на ползване, този разход би 
следвало да се признае и за счетоводни и за да-
нъчни цели, като се отрази в намаление на фи-
нансовия резултат за периода, в който е бил из-
вършен.  

За съжаление ЗКПО не разполага със собст-
вени определения на “текущ ремонт” и “подоб-
рение” извън новообособените в т. 111 и т. 112 
от ДР на ЗКПО в сила от 01.01.2020 г., които ка-
саят изцяло разходите, свързани с елементи на 
техническата инфраструктура, които се трети-
рат данъчно по съвсем различен начин. Прецен-
ката относно това дали направените разходи са 
разходи за „текущ ремонт“ или „подобрение“ 
следва да се направи в съответствие с наличните 
документи за извършените работи и при съобра-
зяване с разпоредбите на т. 6.1 и т. 6.2 относно 
определенията за последващи разходи от Сче-
товоден стандарт № 16 – Дълготрайни матери-
ални активи. 

Определение на понятията “ремонт” и “по-
добрение” откриваме в § 1, т. 31 и т. 32 от ДР на 
Закона за данък върху добавената стойност 
(ЗДДС). Според ЗДДС, "ремонт" е дейността по 
извършването на последващи разходи, свързани 
с отделен актив, които не водят до икономичес-
ка изгода над тази от първоначално оценената 
стандартна ефективност на този актив. Според 
новата редакция на т. 32 от ДР на ЗДДС, "по-
добрение" за сгради, които са или биха били 
дълготрайни активи, е всяко надстрояване, до-
пълващо застрояване, реконструкция, основно 
обновяване или преустройство, в резултат на 
което е налице "нова сграда". Ако за ДДС цели 
подобрението се третира като стока, се приема, 
че определението включва дейността по извър-
шването на последващи разходи, свързани с от-
делен актив, които водят до икономическа изго-
да над тази от първоначално оценената стандар-
тна ефективност на този актив. 

Друг важен аспект, който следва да се уточ-
ни, е дали ремонтът/подобрението при предос-
тавени за ползване активи е за сметка на наема-
теля (регистрирано по ЗДДС лице) или следва 
да се префактурира на наемодателя – собстве-
ник на имота. В случаите, когато ремонтът или 

подобрението са за сметка на собственика, не са 
налице особени данъчни усложнения – разходи-
те би следвало да се заведат на разчет от наема-
теля, без това да има пряко отношение към фи-
нансовия му резултат за целите на ЗКПО. От 
ДДС гледна точка при тази хипотеза е налице 
право на данъчен кредит за закупените материа-
ли и ползваните услуги от наемателя, които 
подлежат на фактуриране на собственика, за ко-
ето ще бъде начислен ДДС.  

Ако извършваните строителни дейности са 
подобрение на чужд актив, за целите на корпо-
ративното подоходно облагане следва да се 
имат предвид разпоредбите на Глава десета 
“Данъчни амортизируеми активи” от ЗКПО. На 
основание на чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗКПО начис-
лените суми в резултат на стопански операции, 
водещи до увеличаване на икономическата из-
года от наети или предоставени за ползване 
дълготрайни активи, са данъчни дълготрайни 
нематериални активи. Тези суми не формират 
данъчен дълготраен материален актив. Съгласно 
чл. 55, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗКПО максималният 
размер на годишната данъчна амортизационна 
норма на данъчните дълготрайни нематериални 
активи не може да превишава 33 1/3 %. 

По отношение на правото на ДДС кредит 
следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 
70, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗДДС, съгласно която ал. 
1, т. 2 не се прилага за: 

• стоките или услугите, използвани при 
безвъзмездно извършване на услуга от държа-
тел/ползвател за ремонт на нает или предоста-
вен за ползване актив; 

• стоките или услугите, използвани при 
безвъзмездно извършване на услуга от държа-
тел/ползвател за подобрение на нает или пре-
доставен за ползване актив. 

Предвид посочената правна норма, считано 
от 01.01.2013 г., за закупените стоки и услуги 
във връзка с извършването както на ремонт, та-
ка и на подобрение на предоставен за ползване 
актив, ще е налице право на приспадане на да-
нъчен кредит, когато са изпълнени условията на 
чл. 69 - 71 от ЗДДС, а именно - стоките или ус-
лугите, за които се ползва данъчен кредит, да се 
използват за целите на извършваните от регист-
рираното лице облагаеми доставки, да не са на-
лице ограниченията за правото на приспадане 
на данъчен кредит в чл. 70 и да са налице съот-
ветните документи, посочени в чл. 71 от ЗДДС.  

От ДДС гледна точка, ако подобрението е 
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свързано с облагаема доставка - отдаване под на-
ем, за наемодателя възниква право на данъчен 
кредит за начисления данък от съответния из-
пълнител на подобрението. При условие, че по-
добрението е за сметка на ползвателя или наема-
теля, който е регистриран по ЗДДС, доставката 
на услуга, макар и по същество безвъзмездна, се 
третира като възмездна услуга по силата на чл. 9, 
ал.3, т.3 от ЗДДС и следва да се начисли ДДС от 
ползвателя в размер на 20% на датата на прекра-
тяване на наемното правоотношение или факти-
ческото връщане на актива За начисляването на 
данъка се издава протокол по чл.117 от ЗДДС в 
15-дневен срок от възникване на данъчното съ-
битие, т.е. от датата на връщането на актива или 
преустановяването на неговото ползване. 

Данъчната основа за ДДС цели на доставка 
на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 3 се определя по реда 
на чл. 27, ал. 2 от ЗДДС. В този случай данъчна-
та основа е сумата от направените преки разхо-
ди за извършването на подобрението, намалена 
с разходи за изхабяване предвид обичайния 
икономически живот на подобрението на наетия 
или предоставен за ползване актив, а ако не мо-
же да се установи сумата на преките разходи, 
данъчната основа е пазарната цена. 

Важна промяна във връзка с разходите за по-
добрения и/или ремонт на недвижим жилищен 
имот в България, собственост на физическо ли-
це, влезе в сила от началото на 2021 г. На осно-
вание чл. 22е от Закона  за данъците върху дохо-
дите на физическите лица (ЗДДФЛ) физически-
те лица могат да ползват данъчно облекчение, 
като приспадат от данъчната си основа направе-
ните през годината плащания за труд във връзка 
с подобрения и/или ремонт на един недвижим 
жилищен имот в общ размер до 2000 лева (на 
практика намаление на дължимия данък в раз-
мер до 200 лева годишно). Важно условие за 
ползване на данъчното облекчение е подобре-
нията и/или ремонтът да са извършени от мест-
ни лица на Европейския съюз и данъчно задъл-
женото лице да притежава документ за платения 
труд (без материали), придружен от документ за 
плащането му. Ако недвижимият жилищен имот 
е собственост на повече от едно физическо ли-
це, облекчението може да се ползва от всеки съ-
собственик, при условие че общият размер на 
облекчението не превишава 2000 лева. Облек-
чението може да се ползва с годишната данъчна 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. 

Основна цел на влязлата в сила законодател-

на промяна е изсветляване на доходите на лица-
та, извършващи подобни ремонти/подорения 
срещу заплащане в брой, но дали предложеното 
данъчно облекчение ще е достъчен стимул за 
повишаване на данъчните постъпления от лица-
та, извършващи подобен род услуги, ще се ус-
танови тепърва в практиката. 

2. Специфични аспекти на данъчното 
третиране на разходите за управление и 
поддръжка 
Предоставянето на допълнителни услуги по 

поддръжката на общите части и инсталациите 
на самите сгради и/или околното пространство 
се превръща в задължителен елемент от уреж-
дане на взаимоотношенията между наемодател 
и наемател при отдаването под наем на недви-
жими имоти (търговски, логистични , офисни и 
сравнително по-рядко жилищни имоти). Тези 
услуги, които са различни от възнаграждението 
за наем, обикновено включват: 

• охрана на сградата и периметъра около 
сградата; 

• периодично почистване, дезинфекция и 
дератизация на общите части от отдаваната под 
наем сграда и околното пространство; 

• разпределяне на потребената топлинна и 
студова енергия, поддръжка на сградните инста-
лации и периодичните им технически прегледи; 

• поддръжка на зелените площи и поливна-
та система; 

• управление на извозването на отпадъци.  
В ограничен брой от случаи, разходите по 

управление и поддръжка на отдавани под наем 
имоти могат да включват снегопочисване на 
околосградните пространства и подмяна на ос-
ветителни тела в общите части.  

В практиката са се наложили две основни 
форми на ценообразуване на разходите за уп-
равление и поддръжка: 

• твърда сума годишно, определена на 
квадратен метър от ползваните площи с вклю-
чени общи части, подлежаща на индексация с 
годишен инфлационен коефициент, обикновено 
базиран на официална информация от Нацио-
налния статистически институт; или 

• годишен бюджет на предвижданите раз-
ходи на принципа на „отворена книга“ с надбав-
ка в процент за услугата по управлението на 
разходите.  

Като цяло данъчното третиране на подобни 
разходи не поражда особени усложнения за на-
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емателя, както и за наемодателя, който извърш-
ва изцяло или възлага частично услугите. От 
гледна точка на наемодателя, в зависимост от 
избрания по-горе подход имаме специфично 
счетоводно третиране, което намира отражение 
във финансовия резултат за годината. При изб-
ран подход на твърда сума годишно, в условия 
на рязко покачване на цените на услугите и кон-
сумативите, фирмите за управление и поддръж-
ка са изправени пред сериозни предизвикателс-
тва и е възможно резултатът от подобна услуга 
да е счетоводна загуба, която ако може обек-
тивно да се докаже с факти и документи не би 
следвало да породи негативни данъчни ефекти. 
Моделът, базиран на годишен бюджет на пред-
вижданите разходи, особено ако има възмож-
ност за изравняване в края на годината, не би 
следвало да носи сериозни данъчни рискове за 
целите на ДДС и корпоративното подоходно 
облагане.  

В общия случай за ДДС цели услугите по 
управление и поддръжка са облагаеми с ДДС, 
освен ако основната услуга по отдаване под на-
ем е освободена от облагане с ДДС и в този слу-
чай и допълващата услуга по управление и под-
дръжка би могла да се третира също като осво-
бодена доставка.  

Интересна практика създава в тази хипотеза 
Решение на СЕС по дело C-572/07 RLRE 
Tellmer Property sro от 11.06.2009. В конкретния 
случай инвеститорът - RLRE Tellmer Property е 
собственик на сгради, които включват апарта-
менти, отдавани под наем. Освен наема, трети-
ран като освободена доставка, дружеството 
фактурира отделно и почистване на общите час-
ти, за което също не начислява ДДС. Чешките 
данъчни органи преценяват, че RLRE Tellmer 
Property неправилно не е начислило ДДС върху 
приходите от дейностите по почистване. 

Според СЕС в конкретния случай, въпреки 
че съпътстват използването на наетото имущес-
тво, доставките на услуги по почистване на об-
щите части на сградата не попадат задължител-
но в обхвата на понятието за отдаване под наем 
по смисъла на член 13, Б, буква б) от Шеста ди-
ректива. Освен това не се оспорва, че услугата 
по почистване на общите части на сграда може 
да се предоставя при различни условия, напри-
мер като трето лице фактурира цената на тази 
услуга пряко на наемателите или като наемода-
телят назначи за целта свои служители или като 
сключи договор с предприятие за почистване. 

На база на практиката на СЕС, доколкото от-
даването под наем на апартаментите и почист-
ването на общите части на дадена сграда могат 
да бъдат отделени едно от друго – б.а. остой-
ностени, предоставени и фактурирани отдел-
но, посоченото отдаване под наем и посоченото 
почистване не може да се разглеждат като една 
обща доставка, преобладаващата част от която е 
отдаването под наем на апартаментите, подле-
жащо на освобождаване от облагане с ДДС. 

Според Решението на СЕС по дело C-572/07 
в този специфичен случай за целите на прилага-
нето на член 13, Б, буква б) от Шеста директива 
77/388/ЕИО отдаването под наем на недвижимо 
имущество и услугата по почистване на общите 
части на сградата с апартаменти трябва да се 
разглеждат като самостоятелни, отделими една 
от друга сделки, така че посочената услуга не 
попада в приложното поле на тази разпоредба и 
съответно следва да се обложи с ДДС. 

3. Разходи за консумативи и местни 
данъци и такси 
Все по-честа практика при дългосрочните 

договори за наем е партидите на имота при раз-
личните доставчици на комунални услуги да се 
прехвърлят от собственика на недвижимия имот 
на наемателя. В този случай не са налице фи-
нансови и данъчни усложнения, доколкото от-
говорен за навременното заплащане на консу-
мативите е наемателят, и не се налага префакту-
рирането им от собственика на имота. Тъй като 
задълженията/разходите за консумативи въз-
никват директно за наемателя, не е налице осо-
бено данъчно третиране на този вид разходи за 
наемодателя.  

По-интересна от данъчна гледна точка е хи-
потезата, при която партидите остават на името 
на собственика на недвижимия имот. В този 
случай разходите по електроенергия, топлое-
нергия, газ, вода и други се фактурират от дру-
жествата-доставчици директно на собственика, 
който от своя страна ги префактурира на наема-
теля. Тъй като собственикът само ги префакту-
рира, не е налице някакъв сериозен данъчен 
риск за целите на корпоративното подоходно 
облагане.  

Основен въпрос за ДДС цели е дали тези 
разходи са съпътсващи основната доставка – 
отдаване под наем или не. Ако са съпътстващи, 
те приемат ДДС третирането на основната дос-
тавка и стават част от данъчната ѝ основа – об-
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лагаема или освободена, а ако не са съпътства-
щи, следва да се класифицират като облагаема 
доставка. 

Според Писмо на НАП Изх. № 91-00-86/ 
21.03.2007, консумативните разходи следва да 
се третират като част от данъчната основа на 
доставката отадаване под наем. В случай че 
доставката по отдаване под наем е облагаема по 
общия ред на ЗДДС, върху разходите за консу-
мативи следва да се начисли ДДС, респективно 
ще може да се ползва данъчен кредит от наемо-
дателя. Ако е ползвана опцията за освобождава-
не от облагане с ДДС по реда на чл. 45, ал. 4 от 
ЗДДС и наемът на жилищна сграда е третиран 
като освободена доставка, при префактуриране 
на консумативите ДДС не се дължи и съответно 
наемодателят няма право на данъчен (ДДС) 
кредит по получените фактури за консумативи, 
свързани с конкретния недвижим имот. 

За ДДС цели по-особено третиране има и 
възстановяването на разходите за данък недви-
жими имоти и такса битови отпадъци от наема-
теля на собственика на имота. В договорите за 
наем не е необичайно подобен род разходи за 
данъци и такси да се заплащат от собственика - 
наемодател и впоследствие да се префактурират 
на наемателя.  

На основание на чл. 64, ал. 1 и във връзка с 
чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от Закона за местни данъци и 
такси (ЗМДТ), лицата, които следва да заплащат 
данък върху недвижимите имоти и дължимата 
такса за битови отпадъци, са лицата, които са 
собственици на облагаемите с данък недвижими 
имоти, или в случай на учредено вещно право на 
ползване – ползвателите на съответните такива. 

Ако по силата на договор за отдаване под на-
ем на сграда е предвидено, че данъкът върху 
недвижимите имоти и таксата за битови отпа-
дъци са за сметка на наемателя, с този разход 
следва да се увеличи данъчната основа на дос-
тавката по отдаване под наем на сграда, съглас-
но чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, независимо, че по за-
кон тежестта за заплащането й е за собственика 
на имота.  

Следователно доколкото посочените суми за 
данъци и такси са дължими от наемателя на нае-
модателя и са част от наемното правоотношение, 
същите следва да са елемент от договореното въз-
награждение, което по силата на чл. 26, ал. 2 от 
ЗДДС представлява данъчна основа за облагане с 
ДДС, ако наемът е облагаема доставка. 

Дължимите от наемателя на наемодателя да-

нъци и такси следва да бъдат документирани 
чрез включването им във фактурите за наемното 
отношение или чрез издаване от наемодателя 
към наемателя на дебитни известия към факту-
рите, с които е документирана услугата за отда-
ване под наем на сградата или част от нея за съ-
ответния наемен период. 

Следва да се отбележи, че горепосочената 
разпоредба има съвсем различно приложение от 
специфичния случай на чл. 26, ал. 5, т. 4 от 
ЗДДС, според който данъчната основа за ДДС 
цели не включва разходите на лизингодателя и 
лизингополучателя, свързани с ползването на 
стока при условията и в срока на договор за ли-
зинг, като разходи за имуществени данъци и 
такси, екотакси и разходи за регистрация. 

Заключение 
Все по-трудната за прогнозиране среднос-

рочна икономическа перспектива в Европейския 
съюз и България води до съществени изменения 
в инвестиционната активност при недвижимите 
имоти. Повишаващите се цени на строителните 
материали и на труда вследствие на множество 
външни фактори, водят до увеличение в търсе-
нето на жилищни имоти при ограничено пред-
лагане. От друга страна, бюджетът е поставен 
под сериозен натиск да осигури допълнителни 
средства за компенсиране на покачващите се 
цени на енергийните ресурси и да осигури уве-
личени доходи на засегнатите социални групи и 
служителите в бюджетната сфера.  

При тези условия от приходната админист-
рация ще се изискват все по-активни мерки по 
повишаване на бюджетните приходи и ограни-
чаване на възможностите за избягване на да-
нъчно облагане. Секторът на недвижимите имо-
ти традиционно се счита за „рисков“ и строи-
телните предприемачи са сред най-често реви-
зираните данъкоплатци. Независимо от това ин-
вестициите в недвижими имоти са структурооп-
ределящ отрасъл за икономиката на България, 
който генерира съществени данъчни приходи и 
осигурява високо ниво на трудова заетост както 
при изграждането така и при управлението и 
поддържането на вече изградените и въведени в 
експлоатация обекти.  

В световен мащаб, и в частност в България, 
се наблюдава постоянно увеличение на обема на 
предоставяните професионални услуги по уп-
равление и поддръжка на вече съществуващите 
стопански и жилищни сгради. Безспорно пра-
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вилната и навременна поддръжка на сградния 
фонд води до по-дългото експлоатиране на изг-
радените обекти и до повишаване на тяхната па-
зарна стойност във времето.  

От тази гледна точка правилното данъчно 
третиране на разходите за ремонт, управление и 
поддръжка, консумативи, местни данъци и так-
си, съотносими към използането на недвижими-
те имоти за стопански или жилищни нужди, е от 
определящо значение за функционирането на 
бизнеса по управление и поддръжка. Ефектите 
от облагането с корпоративен данък, данък вър-
ху добавената стойност и данъчните облечения, 
които могат да се ползват от физическите лица, 
следва да се анализират и познават задълбочено, 
доколкото имат пряко отношение към стойност-
та на разходите, свързани с ползването на нед-
вижими имоти. 
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