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ДО 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
 

г-н НИКОЛА МИНЧЕВ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

На основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на 

Република България изпращам Ви одобрения с Решение № 237 на 

Министерския съвет от 2022 г. проект на Закон за ратифициране на 

Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните 

спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и 

прехвърлянето на печалби. 

 

Приложение: съгласно текста 
 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

X

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т  



Мб-ЕТ София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

 

 
Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А    Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т  
Препис 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    №  2 3 7  

 

от   15   април   2022 година 
 

 

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 

РАТИФИЦИРАНЕ НА МНОГОСТРАННАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНИТЕ 

СПОГОДБИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ СВИВАНЕТО НА 

ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПЕЧАЛБИ 

 

На основание чл. 7, ал. 2, чл. 15, ал. 1, чл. 16 и чл. 19, ал. 1 и 2 

от Закона за международните договори на Република България 
 

 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И  Я  Т     С  Ъ  В  Е  Т  

Р  Е  Ш  И :  
 

 

1. Одобрява Многостранната конвенция за прилагане на мерки, 

свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на 

данъчната основа и прехвърлянето на печалби, съставена в Париж на  

24 ноември 2016 г. и подписана от Република България на 7 юни 2017 г. в 

Париж, и списък с резерви и уведомления на Република България, 

изготвен по образец на Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие, съгласно приложението. 

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, 

т. 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със 

закон конвенцията по т. 1 с резервите и уведомленията съгласно списъка 

по т. 1. 
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3. Заместник министър-председателят по еврофондовете и 

министър на финансите да представи законопроекта по т. 2 в Народното 

събрание. 

4. След влизането в сила на закона по т. 2 министърът на 

външните работи да депозира инструмента за ратификация на 

конвенцията и списъка с резервите и уведомленията на Република 

България по т. 1 пред генералния секретар на Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие. 

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Кирил Петков 
 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов 

Вярно, 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”:  

/Веселин Даков/ 
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РЕ П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

 

 

З А К О Н    

 

 

за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани 

с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и 

прехвърлянето на печалби 

 

 

Член единствен. Ратифицира Многостранната конвенция за прилагане на 

мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната 

основа и прехвърлянето на печалби, подписана от Република България на 7 юни 2017 г. 

в Париж, с резерви и уведомления съгласно списък, изготвен по образец на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както следва: 

 

„Република България 

Състояние на списъка с резерви и уведомления при депозиране на инструмента за 

ратификация 

 

Този документ съдържа списъка с резерви и уведомления, направени от Република 

България при депозиране на инструмента за ратификация съгласно чл. 28, ал. 5 и чл. 29, 

ал. 1 от Конвенцията. 

 

Член 2 – Тълкуване на термините 

 

Уведомление – спогодби, обхванати от Конвенцията 

 

Съгласно чл. 2, ал. 1, буква „а“, точка ii от Конвенцията Република България желае 

следните спогодби да бъдат обхванати от Конвенцията:  

 

№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

1 

Спогодба между Република 

България и Република 

Албания за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

Албания Оригинал 09-12-1998  01-07-1999  
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

2 

Спогодба между Република 

България и Алжирската 

демократична и народна 

република за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

Алжир Оригинал 25-10-1998  11-04-2005  

3 

Спогодба между Република 

България и Република 

Армения за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

Армения 

Оригинал 10-04-1995 01-12-1995 

Инструмент 

за 

изменение 

(a) 

10-12-2008 16-11-2010 

4 

Спогодба между Република 

България и Република 

Австрия за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

Австрия Оригинал 20-07-2010 03-02-2011 

5 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Република Азербайджан за 

избягване на двойното 

данъчно облагане на 

доходите и имуществото 

Азербайджан Оригинал 12-11-2007 25-11-2008 

6 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на Кралство 

Бахрейн за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

Бахрейн Оригинал 26-06-2009 06-10-2010 

7 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Република Беларус за 

избягване на двойното 

данъчно облагане на 

доходите и имуществото 

Беларус Оригинал 09-12-1996 17-02-1998 

8 

Спогодба между Народна 

република България и 

Кралство Белгия за 

избягване на двойното 

облагане с данъци на дохода 

и имуществото 

Белгия Оригинал 25-10-1988 28-11-1991 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

 

[Convention between the 

People's Republic of Bulgaria 

and the Kingdom of Belgium 

for the Avoidance of Double 

Taxation with respect to 

Taxes on Income and on 

Capital] 

9 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на Канада за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите и 

имуществото 

Канада Оригинал 03-03-1999 25-10-2001 

10 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Китайската народна 

република за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци върху дохода и 

имуществото 

Китай 

(Народна 

република) 

Оригинал 06-11-1989 24-05-1990 

Инструмент 

за 

изменение 

(a) 

15-07-2002 02-01-2003 

11 

Спогодба между Република 

България и Република 

Хърватска за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

Хърватия Оригинал 15-07-1997 30-07-1998 

12 

Спогодба между Република 

България и Република 

Кипър за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

Кипър Оригинал 30-10-2000 03-01-2001 

13 

Спогодба между Република 

България и Чешката 

република за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване на 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите и 

Чешка 

република 
Оригинал 09-04-1998 02-07-1999 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

имуществото 

14 

Спогодба между Народна 

република България и 

Кралство Дания за 

избягване на двойното 

данъчно облагане на дохода 

и имуществото 

Дания Оригинал 02-12-1988 23-03-1989 

15 

Спогодба между Република 

България и Арабска 

република Египет за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване на 

отклонението от облагане с 

данъци върху доходите 

Египет Оригинал 05-06-2003 11-05-2004 

16 

Спогодба между Република 

България и Република 

Естония за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите 

Естония Оригинал 13-10-2008 30-12-2008 

17 

Спогодба между Народна 

република България и 

Република Франция за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци върху дохода  

 

[Convention between the 

People's Republic of Bulgaria 

and the French Republic for 

the Avoidance of Double 

Taxation and the Prevention 

of Fiscal Evasion with respect 

to Taxes on Income] 

Франция Оригинал 14-03-1987 01-06-1988 

18 

Спогодба между Република 

България и Грузия за 

избягване на двойното 

данъчно облагане на 

доходите и имуществото 

Грузия Оригинал 26-11-1998 01-07-1999 

19 
Спогодба между Република 

България и Република 
Гърция  Оригинал 15-02-1991 22-01-2002 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

Гърция за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

Инструмент 

за 

изменение 

(a) 

18-07-2000 22-01-2002 

20 

Спогодба между Република 

България и Република 

Унгария за избягване на 

двойното данъчно облагане 

с данъци на доходите и 

имуществото 

Унгария Оригинал 08-06-1994 07-09-1995 

21 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Република Индия за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на дохода и 

имуществото 

Индия Оригинал 26-05-1994 23-06-1995 

22 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Република Индонезия за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци върху дохода 

Индонезия Оригинал 11-01-1991 25-05-1992 

23 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на Ислямска 

република Иран за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на дохода 

Иран Оригинал 28-04-2004 29-06-2006 

24 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Ирландия за избягване на 

Ирландия Оригинал 05-10-2000 05-01-2001 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите и 

печалбите от прехвърляне 

на имущество 

25 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Държавата Израел за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите 

Израел Оригинал 18-01-2000 31-12-2002 

26 

Спогодба между Народна 

република България и 

Република Италия за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци върху дохода и 

имуществото  

 

[Convention between the 

People's Republic of Bulgaria 

and the Italian Republic for 

the Avoidance of Double 

Taxation with respect to 

Taxes on Income and on 

Capital and for the Prevention 

of Tax Evasion] 

Италия Оригинал 21-09-1988 10-06-1991 

27 

Спогодба между Република 

България и Япония за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване на 

отклонението от облагане с 

данъци върху дохода 

Япония Оригинал 07-03-1991 09-08-1991 

28 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Хашемитско кралство 

Йордания Оригинал 09-11-2006 14-02-2008 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

Йордания за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите 

29 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Република Казахстан за 

избягване на двойното 

данъчно облагане на 

доходите и имуществото 

Казахстан Оригинал 13-11-1997 24-07-1998 

30 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Корейската 

народнодемократична 

република за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото  

Корейска 

народнодемо

кратична 

република 

Оригинал 16-06-1999 07-01-2000 

31 

Спогодба между Република 

България и Република 

Корея за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване на 

отклонението от облагане с 

данъци върху дохода 

Република 

Корея 
Оригинал 11-03-1994 22-06-1995 

32 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Държавата Кувейт за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци върху доходите и 

имуществото 

Кувейт  Оригинал 29-10-2002 23-02-2004 

33 

Спогодба между Република 

България и Република 

Латвия за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

Латвия Оригинал 04-12-2003 18-08-2004 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

данъци на доходите 

34 

Спогодба между Република 

България и Република 

Ливан за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци върху доходите и 

имуществото 

Ливан Оригинал 01-06-1999 10-11-2001 

35 

Спогодба между Република 

България и Република 

Литва за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите и 

имуществото 

Литва Оригинал 09-05-2006 27-12-2006 

36 

Спогодба между Република 

България и Великото 

херцогство Люксембург за 

избягване на двойното 

данъчно облагане върху 

дохода и имуществото 

[Convention between the 

Republic of Bulgaria and the 

Grand Duchy of Luxembourg 

for the Avoidance of Double 

Taxation with respect to 

Taxes on Income and on 

Capital] 

Люксембург  Оригинал 27-01-1992 15-03-1994 

37 

Спогодба между Република 

България и Република 

Молдова за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

Молдова Оригинал 15-09-1998 24-03-1999 

38 

Спогодба между Република 

България и Монголия за 

избягване на двойното 

данъчно облагане на 

доходите и имуществото 

Монголия Оригинал 28-02-2000 17-02-2003 

39 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

Съюзното правителство на 

Съюзна република 

Черна гора  

 

(бивша 

Югославия) 

Оригинал 14-12-1998 10-01-2000 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

Югославия за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на дохода и имуществото 

40 

Спогодба между Република 

България и Кралство 

Мароко за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото 

Мароко Оригинал 22-05-1996 06-12-1999 

41 

Спогодба между Република 

България и Република 

Македония за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите и имуществото  

 

[Agreement between the 

Republic of Bulgaria and the 

Republic of Macedonia for the 

Avoidance of Double 

Taxation with respect to 

Taxes on Income and on 

Capital] 

Северна 

Македония 
Оригинал 22-02-1999 24-09-1999 

42 

Спогодба между Република 

България и Кралство 

Норвегия за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите 

Норвегия Оригинал 22-07-2014 30-07-2015 

43 

Спогодба между Република 

България и Република 

Полша за избягване на 

двойното данъчно облагане 

с данъци на доходите и 

имуществото 

Полша Оригинал 11-04-1994 10-05-1995 

44 

Спогодба между Република 

България и Португалската 

република за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите 

Португалия Оригинал 15-06-1995 18-07-1996 

45 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Държавата Катар за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

Катар Оригинал 22-03-2010 23-12-2010 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

предотвратяване на 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите  

46 

Спогодба между Република 

България и Румъния за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване на 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите 

Румъния Оригинал 24-04-2015 29-03-2016 

47 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на Руската 

федерация за избягване на 

двойното данъчно облагане 

с данъци на доходите и 

имуществото 

  

[Agreement between the 

Government of the Republic 

of Bulgaria and the 

Government of the Russian 

Federation for the Avoidance 

of Double Taxation with 

respect to Taxes on Income 

and on Capital] 

Русия Оригинал 08-06-1993 08-12-1995 

48 

Спогодба между Република 

България и Кралство 

Саудитска Арабия за 

избягване на двойното 

данъчно облагане по 

отношение на данъците 

върху доходите и 

предотвратяване на 

отклонението от данъчно 

облагане 

Саудитска 

Арабия 
Оригинал 29-11-2017 01-10-2018 

49 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

Съюзното правителство на 

Съюзна република 

Югославия за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на дохода и имуществото 

Сърбия 

 

(бивша 

Югославия) 

Оригинал 14-12-1998 10-01-2000 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

50 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Република Сингапур за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите 

Сингапур  Оригинал 13-12-1996 26-12-1997 

51 

Спогодба между Република 

България и Словашката 

република за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите и 

имуществото 

Словакия Оригинал 12-11-1999 02-05-2001 

52 

Спогодба между Република 

България и Република 

Словения за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на дохода и 

имуществото 

Словения Оригинал 20-10-2003 04-05-2004 

53 

Спогодба между Република 

България и Република 

Южна Африка за избягване 

на двойното данъчно 

облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите 

Южна 

Африка 
Оригинал 29-04-2004 27-10-2004 

54 

Спогодба между Народна 

република България и 

Кралство Испания за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите и 

имуществата 

 

[Convention between the 

People's Republic of Bulgaria 

and Spain for the Avoidance 

Испания Оригинал 06-03-1990 14-06-1991 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

of Double Taxation and the 

Prevention of Fiscal Evasion 

with respect to Taxes on 

Income and on Capital] 

55 

Спогодба между Народна 

република България и 

Кралство Швеция за 

избягване на двойното 

данъчно облагане на 

доходите и имуществата 

Швеция Оригинал 21-06-1988 28-12-1988 

56 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Сирийската арабска 

република за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите 

Сирия Оригинал 20-03-2001 04-10-2001 

57 

Спогодба между Република 

България и Кралство 

Тайланд за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите 

Тайланд Оригинал 16-06-2000 13-02-2001 

58 

Спогодба между Република 

България и Република 

Турция за избягване на 

двойното данъчно облагане 

с данъци на доходите 

Турция Оригинал 07-07-1994 17-09-1997 

59 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на Украйна 

за избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите и 

имуществото 

Украйна Оригинал 20-11-1995 03-10-1997 

60 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Обединените арабски 

емирства за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите 

Обединени 

арабски 

емирства 

Оригинал 26-06-2007 16-11-2008 
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№ Заглавие  

Друга 

договаряща 

юрисдикция  

Оригинал/ 

Инструмент 

за 

изменение  

Дата на 

подписване 

Дата на 

влизане в 

сила 

61 

Спогодба между Република 

България и Обединеното 

кралство Великобритания и 

Северна Ирландия за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите и 

печалбите от прехвърляне 

на имущество 

Обединено 

кралство 
Оригинал 26-03-2015 15-12-2015 

62 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Съединените американски 

щати за избягване на 

двойното данъчно облагане 

и предотвратяване 

отклонението от облагане с 

данъци на доходите 

Съединени 

американски 

щати 

Оригинал 23-02-2007 15-12-2008 

Инструмент 

за 

изменение 

(a) 

26-02-2008 15-12-2008 

63 

Спогодба между 

правителството на 

Република България и 

правителството на 

Социалистическа република 

Виетнам за избягване на 

двойното данъчно облагане 

на доходите 

Виетнам Оригинал 24-05-1996 04-10-1996 

64 

Спогодба между Народна 

република България и 

Република Зимбабве за 

избягване на двойното 

данъчно облагане и 

предотвратяване 

отклоняването от облагане с 

данъци на дохода, 

имуществото и печалбата от 

продажбата на имущество 

Зимбабве Оригинал 12-10-1988 29-01-1990 

 

 

 

Член 3 – Прозрачни образувания 

 

Резерва 
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Съгласно чл. 3, ал. 5, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да 

не прилага целия чл. 3 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. 

 

 

Член 4 – Образувания, които са местни лица на повече от една юрисдикция 

 

Резерва 

 

Съгласно чл. 4, ал. 3, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да 

не прилага целия чл. 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. 

 

 

Член 5 – Прилагане на методите за избягване на двойно данъчно облагане 

 

Уведомление за избор на незадължителни разпоредби 

 

Съгласно чл. 5, ал. 10 от Конвенцията с настоящото Република България избира в 

съответствие с чл. 5, ал. 1 да прилага Опция В на този член. 

 

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби 

 

Съгласно чл. 5, ал. 10, буква „в“ на Конвенцията Република България счита, че 

следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 5, ал. 7. Номерът на члена и 

алинеята на всяка такава разпоредба е посочен по-долу. 

 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

3 Армения чл. 24, ал. 1, буква „a“ 

4 Австрия чл. 23, ал. 1 

5 Азербайджан чл. 24, ал. 2, буква „a“ 

6 Бахрейн чл. 24, ал. 2, буква „a“ 

8 Белгия чл. 23, ал. 2, буква „a“ 

9 Канада чл. 23, ал. 2, буква „a“ 

10 Китай чл. 22, ал. 2, буква „a“ 

14 Дания чл. 22, ал. 2, буква „a“ 

15 Египет чл. 23, ал. 2, точка i 

16 Естония чл. 22, ал. 1, буква „a“ 

17 Франция чл. 20, ал. 1, буква „a“ 

19 Гърция чл. 23, ал. 2, буква „a“ 

20 Унгария чл. 24, буква „a“ 

21 Индия чл. 25, ал. 2, буква „a“ 

22 Индонезия чл. 22, ал. 1, буква a“ 

23 Иран чл. 22, ал. 2, буква „a“ 

24 Ирландия чл. 23, ал. 1, буква „a“ 

25 Израел чл. 22, ал. 1 

26 Италия чл. 22, ал. 2, буква „a“ 

27 Япония чл. 23, ал. 1, буква „a“ 

31 Република Корея чл. 23, ал. 1, буква „a“ 

32 Кувейт чл. 24, ал. 1, буква „a“ 
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Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

33 Латвия чл. 23, ал. 2, буква „a“ 

35 Литва чл. 24, ал. 1, буква „a“ 

36 Люксембург чл. 23, ал. 2, буква „a“ 

40 Мароко чл. 23, ал. 1 

43 Полша чл. 24, ал. 1 

44 Португалия чл. 23, ал. 1, буква „a“ 

50 Сингапур чл. 24, буква „a“, точка i 

52 Словения чл. 24, ал. 2, буква „a“ 

53 Южна Африка чл. 22, буква „a“, точка i 

54 Испания чл. 21, ал. 2, буква „a“ 

55 Швеция чл. 21, ал. 1, буква „a“ 

59 Украйна чл. 24, ал. 2, буква „a“ 

60 
Обединени арабски 

емирства 
чл. 25, ал. 2, буква „a“ 

62 
Съединени 

американски щати 
чл. 22, ал. 1, буква „a“ 

64 Зимбабве чл. 23, ал. 2, буква „a“ 

 

 

 

Член 6 – Цел на обхванатата данъчна спогодба 

 

Резерва 

 

Съгласно чл. 6, ал. 4 от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага 

чл. 6, ал. 1 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби, които вече съдържат 

текст в преамбюла, който описва намерението на договарящите юрисдикции да 

избегнат двойното данъчно облагане, без да създават възможности за необлагане или 

намалено облагане, независимо дали този текст е ограничен до случаи на отклонение 

или заобикаляне на данъчното облагане (включително чрез споразумения, целящи 

злоупотреба с обхванатите данъчни спогодби и насочени към получаване на 

облекченията, предвидени в тези спогодби, в непряка полза на местни лица на трети 

юрисдикции) или се прилага по-широко. Следните спогодби съдържат текст в 

преамбюла, който попада в обхвата на тази резерва. 

 

Номер на 

включена 

спогодба 

Друга 

договаряща 

юрисдикция 

Текст в преамбюла 

46 Румъния 

Възнамерявайки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване на 

отклонението от облагане с данъци на доходите, без 

да създават възможности за необлагане или намалено 

облагане чрез отклонение или заобикаляне на 

данъчното облагане, включително чрез споразумения 

за заобикаляне на спогодбите, насочени към 

получаване на облекчения, предоставени по тази 

Спогодба, в непряка полза на местни лица на трети 

държави, 
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48 
Саудитска 

Арабия 

Възнамерявайки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане по отношение на 

данъците върху доходите, без да създават 

възможности за необлагане или намалено облагане 

чрез отклонение или заобикаляне на облагането, 

включително чрез споразумения за заобикаляне на 

спогодбите, насочени към получаване на облекчения, 

предвидени в тази Спогодба, в непряка полза на 

местни лица на трети държави, 

 

 

Уведомление за съществуващ текст в преамбюла на включените спогодби 

 

Съгласно чл. 6, ал. 5 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби 

не са в обхвата на резервата по чл. 6, ал. 4 и съдържат текст в преамбюла, описан в чл. 

6, ал. 2. Текстът на съответния параграф от преамбюла е посочен по-долу. 

 

Номер на 

включена 

спогодба 

Друга 

договаряща 

юрисдикция 

Текст в преамбюла 

1 Албания 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, <в потвърждаване на стремежа и за 

развитие и задълбочаване на двустранните 

икономически отношения,> 

2 Алжир 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, 

3 Армения 

<Република България и Република Армения,> 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, <се договориха както следва:> 

4 Австрия 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, 

5 Азербайджан 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, <за да насърчат и укрепят 

икономическите отношения между двете държави,> 

6 Бахрейн 

<Правителството на Република България и 

правителството на Кралство Бахрейн,> желаейки да 

сключат спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане на доходите и имуществото, 

7 Беларус 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, <в потвърждение на стремежа си за 

развитие и улесняване на икономическите си 

отношения,> 

8 Белгия 
<желаейки да насърчават и задълбочават 

отношенията и икономическото сътрудничество 
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Номер на 

включена 

спогодба 

Друга 

договаряща 

юрисдикция 

Текст в преамбюла 

между двете страни,> решиха да сключат спогодба с 

цел да се избегне двойното облагане с данъци на 

дохода и имуществото 

 

[<Desiring to promote and deepen their relationship and 

the economic cooperation between the two countries,> 

decided to conclude a Convention for the avoidance of 

double taxation with respect to taxes on income and 

capital] 

9 Канада 

<в стремежа си за по-нататъшното развитие и 

улесняване на взаимните си икономически отношения 

и> желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци върху дохода и 

имуществото, 

10 Китай 

<желаейки да разширяват и задълбочават 

икономическото сътрудничество между Република 

България и Китайската народна Република в 

съответствие с принципите за равенство и взаимна 

изгода> посредством спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци върху дохода и 

имуществото 

11 Хърватия 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, 

12 Кипър 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, 

13 
Чешка 

република 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и за предотвратяване на 

отклонението от облагане с данъци на доходите и 

имуществото, 

14 Дания 

имайки предвид принципите, съдържащи се в 

Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и 

сътрудничество в Европа, желаейки да сключат 

спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 

на дохода и имуществото, 

15 Египет 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване на 

отклонението от облагане с данъци върху доходите, 

16 Естония 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите, <за 

да насърчат и укрепят икономическите отношения 

между двете страни,> 

17 Франция да сключат спогодба за избягване на двойното 
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Номер на 

включена 

спогодба 

Друга 

договаряща 

юрисдикция 

Текст в преамбюла 

данъчно облагане и предотвратяване отклонението от 

облагане с данъци върху доходите,  

 

[to conclude a Convention for the avoidance of double 

taxation and the prevention of fiscal evasions with respect 

to taxes on income and] 

18 Грузия 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, 

19 Гърция 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане с данъци на доходите и 

имуществото; 

20 Унгария 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане с данъци на доходите и 

имуществото, 

21 Индия 

решиха да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на дохода и 

имуществото и 

22 Индонезия 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци върху доходите, 

23 Иран 

Желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите 

24 Ирландия 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите и 

печалбите от прехвърляне на имущество, 

25 Израел 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите, 

26 Италия 

<желаейки да развиват и улесняват взаимните си 

икономически отношения,> решиха да сключат 

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 

и предотвратяване отклонението от облагане с данъци 

върху дохода и имуществото. 

 

[<desiring to develop and facilitate mutual economic 

relations,> have agreed to conclude a Convention for the 

avoidance of double taxation with respect to taxes on 

income and on capital and for the prevention of tax 

evasion] 

27 Япония 

желаейки да сключат спогодба за избягване на двойно 

данъчно облагане и предотвратяване на отклонението 

от облагане с данъци върху дохода, 

28 Йордания желаейки да сключат Спогодба за избягване на 
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Номер на 

включена 

спогодба 

Друга 

договаряща 

юрисдикция 

Текст в преамбюла 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите, 

29 Казахстан 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, 

<в потвърждение на стремежа си за развитие и 

укрепване на икономическите си отношения,> 

30 

Корейска 

народнодемо

кратична 

република 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане върху доходите и 

имуществото <и с цел да насърчат икономическото 

сътрудничество между двете държави,> 

31 
Република 

Корея 

Желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване на 

отклонението от облагане с данъци върху дохода <и 

да разширят и насърчат икономическото си 

сътрудничество,> 

32 Кувейт 

желаейки да насърчат двустранните икономически 

взаимоотношения чрез сключване на Спогодба за 

избягване на двойното данъчно облагане и 

предотвратяване отклонението от облагане с данъци 

върху доходите и имуществото, 

33 Латвия 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите, <за 

да насърчат и укрепят икономическите отношения 

между двете страни,> 

34 Ливан 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване на 

отклонението от облагане с данъци върху доходите и 

имуществото, 

35 Литва 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите и 

имуществото, <за да насърчат и укрепят 

икономическите отношения между двете държави,> 

36 Люксембург 

<желаейки да развият и улеснят своите икономически 

отношения> и да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане върху дохода и 

имуществото, 

 

[<Desiring to develop and foster their economic 

relationship> and enter into a Convention for the 

avoidance of double taxation with respect to taxes on 

income and on capital,] 

37 Молдова 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, <в потвърждение на стремежа си за 
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Номер на 

включена 

спогодба 

Друга 

договаряща 

юрисдикция 

Текст в преамбюла 

развитие и улесняване на икономическите си 

отношения,> 

38 Монголия 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото 

39 Черна гора 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане по отношение на 

данъците върху дохода и имуществото, <в 

потвърждаване на стремежа си за развитие и 

задълбочаване на двустранните икономически 

отношения,> 

40 Мароко 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото; 

41 
Северна 

Македония 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото, 

 

[desiring to conclude an Agreement for the avoidance of 

double taxation with respect to taxes on income and on 

capital,] 

42 Норвегия 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите, с цел да 

насърчат и укрепят икономическите отношения 

между двете страни, 

44 Португалия 

<Република България и Португалската република,> 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите, <се 

договориха, както следва:> 

45 Катар 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване на 

отклонението от облагане с данъци на доходите, <с 

цел да насърчат и укрепят икономическите 

отношения между двете страни,> 

47 Русия  

<потвърждавайки желанието си да разширяват и 

насърчават взаимното си сътрудничество, като 

отчитат интересите на двете страни>, желаейки да 

сключат спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане с данъци на доходите и имуществото,  

 

[<Confirming their desire to extend and promote their 

mutual co-operation taking into consideration as to 

consider the interests of both States,> desiring to 

conclude a Convention for the avoidance of double 

taxation with respect to taxes on income and on capital,] 

49 Сърбия желаейки да сключат спогодба за избягване на 
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Номер на 

включена 

спогодба 

Друга 

договаряща 

юрисдикция 

Текст в преамбюла 

двойното данъчно облагане по отношение на 

данъците върху дохода и имуществото, <в 

потвърждаване на стремежа си за развитие и 

задълбочаване на двустранните икономически 

отношения,> 

50 Сингапур 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите, 

51 Словакия 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци върху доходите и 

имуществото, 

52 Словения 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите и 

имуществото, 

53 
Южна 

Африка 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите <с 

цел насърчаване и укрепване на икономическите 

връзки между двете страни,> 

54 Испания 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите и 

имуществата,  

 

[Desiring to conclude a Convention for the avoidance of 

double taxation and the prevention of fiscal evasion with 

respect to taxes on income and on capital,] 

55 Швеция 

<Народна република България и Кралство Швеция, 

водени от желанието да разширяват и задълбочават 

във взаимна изгода икономическите връзки и 

сътрудничеството между двете държави> и с цел да 

се избегне двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществата, <се договориха, както следва:> 

56 Сирия 
желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите, 

57 Тайланд 
желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане с данъци върху доходите, 

58 Турция 
желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане с данъци на доходите, 

59 Украйна 

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите и 

имуществото <с цел да развият и улеснят своите 

отношения,> 

60 Обединени <Правителството на Република България и 
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Номер на 

включена 

спогодба 

Друга 

договаряща 

юрисдикция 

Текст в преамбюла 

арабски 

емирства 

правителството на Обединените арабски емирства, 

желаейки да насърчат и укрепят икономическите 

отношения> чрез сключването на Спогодба за 

избягване на двойното данъчно облагане на доходите, 

<се договориха, както следва:> 

61 
Обединено 

кралство  

желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите и 

печалбите от прехвърляне на имущество, 

62 

Съединени 

американски 

щати 

<Правителството на Република България и 

правителството на Съединените американски щати,> 

желаейки да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклонението от облагане с данъци на доходите, <се 

договориха, както следва:> 

63 Виетнам 
желаейки да сключат спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите, 

64 Зимбабве 

<желаейки да разширяват и задълбочават във взаимна 

изгода икономическото сътрудничество между двете 

страни> и с цел да сключат Спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане и предотвратяване 

отклоняването от облагане с данъци на дохода, 

имуществото и печалбите от продажба на имущество, 

 

 

 

Член 7 – Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби 

 

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби 

 

Съгласно чл. 7, ал. 17, буква „а“ от Конвенцията Република България счита, че 

следните спогодби не попадат в обхвата на резервата по чл. 7, ал. 15, буква „б“ и 

съдържат разпоредбата, описана в чл. 7, ал. 2. Номерът на члена и алинеята на всяка 

такава разпоредба са посочени по-долу. 

 

Номер на включена 

спогодба  

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

5 Азербайджан чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7 

29 Казахстан чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 8 

32 Кувейт чл. 12, ал. 7 

34 Ливан чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7 

37 Молдова чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7 

42 Норвегия 
чл. 10, ал. 7; чл. 11, ал. 8; чл. 12, ал. 7 

и чл. 21, ал. 3 

46 Румъния 
чл. 10, ал. 6; чл. 11, ал. 8; чл. 12, ал. 7 

и чл. 21, ал. 3 

48 Саудитска Арабия чл. 28, ал. 2 
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53 Южна Африка чл. 10, ал. 6; чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал 7 

59 Украйна чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 6 

60 
Обединени арабски 

емирства 
чл. 11, ал. 8 

61 Обединено кралство 
чл. 10, ал. 7; чл. 11, ал. 8; чл. 12, ал. 7 

и чл. 20, ал. 5 

 

 

Член 8 –  Транзакции за прехвърляне на дивиденти  

 

Резерва 

 

Съгласно чл. 8, ал. 3, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да 

не прилага целия чл. 8 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. 

 

 

Член 9 – Печалби от прехвърляне на акции или дялове или участия в 

образувания, които придобиват своята стойност основно от недвижимо имущество 

 

Уведомление за избор на незадължителни разпоредби 

 

Съгласно чл. 9, ал. 8 от Конвенцията с настоящото Република България избира да 

прилага чл. 9, ал. 4.  

 

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби 

 

Съгласно чл. 9, ал. 7 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби 

съдържат разпоредбата, описана в чл. 9, ал. 1. Номерът на члена и алинеята на всяка 

такава разпоредба са посочени по-долу. 

 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

1 Албания чл. 13, ал. 4 

3 Армения 
 чл. 13, ал. 3a, добавена чрез чл. 10 

от Инструмент за изменение (а) 

5 Азербайджан чл. 13, ал. 2 

9 Канада т. 5 от придружаващия протокол 

10 Китай чл. 12, ал. 4 

15 Египет чл. 13, ал. 4 

16 Естония чл. 13, ал. 2 

17 Франция т. 4 от придружаващия протокол 

21 Индия чл. 14, ал. 4 

23 Иран чл. 13, ал. 4 

24 Ирландия чл. 13, ал. 2 

25 Израел чл. 13, ал. 4 

28 Йордания чл. 13, ал. 4 

29 Казахстан  чл. 13, ал. 2 

33 Латвия 
чл. 13, ал. 1, втората част от 

изречението 



Мб-ЕТ София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

35 Литва чл. 13, ал. 4 

37 Молдова чл. 13, ал. 2 

40 Мароко чл. 13, ал. 4 

42 Норвегия чл. 13, ал. 4 

46 Румъния чл. 13, ал. 4 

52 Словения чл. 13, ал. 2 

53 Южна Африка чл. 13, ал. 4 

55 Швеция 
чл. 11, ал. 1, втората част от 

изречението 

59 Украйна чл. 13, ал. 2 

61 Обединено кралство чл. 13, ал. 2 

62 
Съединени американски 

щати 

чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13,   

ал. 2, буква „в“ 

63 Виетнам чл. 13, ал. 4 

64 Зимбабве чл. 12, ал. 4 

 

 

 

Член 10 – Правило срещу злоупотреба във връзка с места на стопанска дейност, 

разположени в трети юрисдикции 

 

Резерва 

 

Съгласно чл. 10, ал. 5, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото 

да не прилага целия чл. 10 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. 

 

 

Член 11 – Прилагане на данъчните спогодби за ограничаване на правото на страна 

да облага с данък своите местни лица 

 

Резерва 

 

Съгласно чл. 11, ал. 3, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото 

да не прилага целия чл. 11 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. 

 

 

Член 12 – Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез 

комисионерски споразумения и подобни стратегии 

 

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби 

 

Съгласно чл. 12, ал. 5 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби 

съдържат разпоредбата, описана в чл. 12, ал. 3, буква „а“. Номерът на члена и алинеята 

на всяка такава разпоредба са посочени по-долу. 

 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

1 Албания чл. 5, ал. 5, буква „а“ 



Мб-ЕТ София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

2 Алжир чл. 5, ал. 5 

3 Армения чл. 5, ал. 5 

4 Австрия чл. 5, ал. 5 

5 Азербайджан 

чл. 5, ал. 5, буква „а“ и т. 

1 от придружаващия 

протокол 

6 Бахрейн чл. 5, ал. 5 

7 Беларус чл. 5, ал. 5 

8 Белгия чл. 5, ал. 6 

9 Канада чл. 5, ал. 4 

10 Китай чл. 5, ал. 5 

11 Хърватия чл. 5, ал. 5 

12 Кипър чл. 5, ал. 5 

13 Чешка република чл. 5, ал. 5 

14 Дания чл. 5, ал. 5 

15 Египет чл. 5, ал. 5, буква „а“ 

16 Естония чл. 5, ал. 5 

17 Франция чл. 4, ал. 4 

18 Грузия чл. 5, ал. 5 

19 Гърция чл. 5, ал. 5 

20 Унгария чл. 5, ал. 5 

21 Индия чл. 5, ал. 4, буква „а“ 

22 Индонезия чл. 5, ал. 5 

23 Иран чл. 5, ал. 5 

24 Ирландия чл. 5, ал. 6 

25 Израел чл. 5, ал. 5 

26 Италия чл. 4, ал. 5 

27 Япония чл. 5, ал. 5 

28 Йордания чл. 5, ал. 5 

29 Казахстан чл. 5, ал. 5 

30 

Корейска 

народнодемократична 

република 

чл. 5, ал. 5 

31 Република Корея чл. 5, ал. 5 

32 Кувейт  чл. 5, ал. 5, буква „а“ 

33 Латвия чл. 5, ал. 5 

34 Ливан чл. 5, ал. 5 

35 Литва чл. 5, ал. 5 

36 Люксембург чл. 5, ал. 5 

37 Молдова чл. 5, ал. 5 

38 Монголия чл. 5, ал. 5 

39 Черна гора чл. 5, ал. 5 

40 Мароко чл. 5, ал. 5 

41 Северна Македония чл. 5, ал. 5 

42 Норвегия чл. 5, ал. 6 

43 Полша чл. 5, ал. 5 

44 Португалия чл. 5, ал. 5 



Мб-ЕТ София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

45 Катар чл. 5, ал. 5 

46 Румъния чл. 5, ал. 5 

47 Русия чл. 5, ал. 4 

49 Сърбия чл. 5, ал. 5 

50 Сингапур чл. 5, ал. 5 

51 Словакия чл. 5, ал. 5 

52 Словения чл. 5, ал. 6 

53 Южна Африка чл. 5, ал. 5 

54 Испания чл. 4, ал. 6 

55 Швеция чл. 4, ал. 6 

56 Сирия чл. 5, ал. 5 

57 Тайланд чл. 5, ал. 4 

58 Турция чл. 5, ал. 5 

59 Украйна чл. 5, ал. 5 

60 
Обединени арабски 

емирства 
чл. 5, ал. 5 

61 Обединено кралство чл. 5, ал. 5 

62 
Съединени американски 

щати 
чл. 5, ал. 5, буква „а“ 

63 Виетнам чл. 5, ал. 5, буква „а“ 

64 Зимбабве чл. 4, ал. 5 

 

 

Съгласно чл. 12, ал. 6 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби 

съдържат разпоредбата, описана в чл. 12, ал. 3, буква „б“. Номерът на члена и алинеята 

на всяка такава разпоредба са посочени по-долу. 

 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

1 Албания чл. 5, ал.  6 

2 Алжир чл. 5, ал.  7 

3 Армения чл. 5, ал.  7 

4 Австрия чл. 5, ал.  6 

5 Азербайджан чл. 5, ал.  7 

6 Бахрейн чл. 5, ал.  6 

7 Беларус чл. 5, ал.  6 

8 Белгия чл. 5, ал.  7 

9 Канада чл. 5, ал.  5 

10 Китай чл. 5, ал.  6 

11 Хърватия чл. 5, ал.  6 

12 Кипър чл. 5, ал.  7 

13 Чешка република чл. 5, ал.  7 

14 Дания чл. 5, ал.  6 

15 Египет чл. 5, ал.  7 

16 Естония чл. 5, ал.  6 

17 Франция чл. 4, ал.  5 

18 Грузия чл. 5, ал.  7 



Мб-ЕТ София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

19 Гърция чл. 5, ал.  6 

20 Унгария чл. 5, ал.  6 

21 Индия чл. 5, ал.  5 

22 Индонезия чл. 5, ал.  6 

23 Иран чл. 5, ал.  6 

24 Ирландия чл. 5, ал.  7 

25 Израел чл. 5, ал.  6 

26 Италия чл. 4, ал.  6 

27 Япония чл. 5, ал.  6 

28 Йордания чл. 5, ал.  7 

29 Казахстан чл. 5, ал.  6 

30 

Корейска 

народнодемократична 

република 

чл. 5, ал.  6 

31 Република Корея чл. 5, ал.  6 

32 Кувейт  чл. 5, ал.  6 

33 Латвия чл. 5, ал.  6 

34 Ливан чл. 5, ал.  7 

35 Литва чл. 5, ал.  6 

36 Люксембург чл. 5, ал.  6 

37 Молдова чл. 5, ал.  6 

38 Монголия чл. 5, ал.  7 

39 Черна гора чл. 5, ал.  6 

40 Мароко чл. 5, ал.  6 

41 Северна Македония чл. 5, ал.  6 

42 Норвегия чл. 5, ал.  7 

43 Полша чл. 5, ал.  6 

44 Португалия чл. 5, ал.  6 

45 Катар чл. 5, ал.  7 

46 Румъния чл. 5, ал.  6 

47 Русия чл. 5, ал.  5 

49 Сърбия чл. 5, ал.  6 

50 Сингапур чл. 5, ал.  6 

51 Словакия чл. 5, ал.  7 

52 Словения чл. 5, ал.  7 

53 Южна Африка чл. 5, ал.  6 

54 Испания чл. 4, ал.  7 

55 Швеция чл. 4, ал.  7 

56 Сирия чл. 5, ал.  6 

57 Тайланд чл. 5, ал.  6 

58 Турция чл. 5, ал.  6 

59 Украйна чл. 5, ал.  6 

60 
Обединени арабски 

емирства 
чл. 5, ал.  6 

61 Обединено кралство чл. 5, ал.  6 

62 
Съединени американски 

щати 
чл. 5, ал.  6 



Мб-ЕТ София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

63 Виетнам чл. 5, ал.  7 

64 Зимбабве чл. 4, ал.  6 

 

 

 

Член 13 – Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез 

изключване на определени дейности 

 

Резерва 

 

Съгласно чл. 13, ал. 6, буква „в“ от Конвенцията Република България запазва правото 

да не прилага чл. 13, ал. 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.  

 

 

Уведомление за избор на незадължителни разпоредби 

 

Съгласно чл. 13, ал. 7 от Конвенцията с настоящото Република България избира да 

прилага Опция А на чл. 13, ал. 1.  

 

 

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби 

 

Съгласно чл. 13, ал. 7 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби 

съдържат разпоредбата, описана в чл. 13, ал. 5, буква „a“. Номерът на члена и алинеята 

на всяка такава разпоредба са посочени по-долу. 

 

 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

1 Албания чл. 5, ал. 4 

2 Алжир чл. 5, ал. 4 

3 Армения чл. 5, ал. 4 

4 Австрия чл. 5, ал. 4 

5 Азербайджан чл. 5, ал. 4 

6 Бахрейн чл. 5, ал. 4 

7 Беларус чл. 5, ал. 4 

8 Белгия чл. 5, ал. 5 

9 Канада чл. 5, ал. 3 

10 Китай чл. 5, ал. 4 

11 Хърватия чл. 5, ал. 4 

12 Кипър чл. 5, ал. 4 

13 Чешка република чл. 5, ал. 4 

14 Дания чл. 5, ал. 4 

15 Египет чл. 5, ал. 4 

16 Естония чл. 5, ал. 4 

17 Франция чл. 4, ал. 3 

18 Грузия чл. 5, ал. 4 



Мб-ЕТ София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

19 Гърция чл. 5, ал. 4 

20 Унгария чл. 5, ал. 4 

21 Индия чл. 5, ал. 3 

22 Индонезия 
чл. 5, ал. 4; първо изречение на т. 2 

и т. 3 от придружаващия протокол 

23 Иран чл. 5, ал. 4 

24 Ирландия чл. 5, ал. 5 

25 Израел чл. 5, ал. 4 

26 Италия 
чл. 4, ал. 3 и т. „б“ от 

придружаващия протокол 

27 Япония чл. 5, ал. 4 

28 Йордания чл. 5, ал. 4 

29 Казахстан чл. 5, ал. 4 

30 

Корейска 

народнодемократична 

република 

чл. 5, ал. 4 

31 Република Корея чл. 5, ал. 4 

32 Кувейт  чл. 5, ал. 4 

33 Латвия чл. 5, ал. 4 

34 Ливан чл. 5, ал. 4 

35 Литва чл. 5, ал. 4 

36 Люксембург чл. 5, ал. 4 

37 Молдова чл. 5, ал. 4 

38 Монголия чл. 5, ал. 4 

39 Черна гора чл. 5, ал. 4 

40 Мароко чл. 5, ал. 4 

41 Северна Македония чл. 5, ал. 4 

42 Норвегия чл. 5, ал. 5 

43 Полша чл. 5, ал. 4 

44 Португалия чл. 5, ал. 4 

45 Катар чл. 5, ал. 4 

46 Румъния чл. 5, ал. 4 

47 Русия чл. 5, ал. 3 

48 Саудитска Арабия чл. 5, ал. 4 

49 Сърбия чл. 5, ал. 4 

50 Сингапур чл. 5, ал. 4 

51 Словакия чл. 5, ал. 4 

52 Словения чл. 5, ал. 5 

53 Южна Африка чл. 5, ал. 4 

54 Испания чл. 4, ал. 5 

55 Швеция чл. 4, ал. 5 

56 Сирия чл. 5, ал. 4 

57 Тайланд чл. 5, ал. 3 

58 Турция чл. 5, ал. 4 

59 Украйна чл. 5, ал. 4 

60 
Обединени арабски 

емирства 
чл. 5, ал. 4 



Мб-ЕТ София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

61 Обединено кралство чл. 5, ал. 4 

62 
Съединени американски 

щати 
чл. 5, ал. 4 

63 Виетнам чл. 5, ал. 4 

64 Зимбабве чл. 4, ал. 4 

 

 

 

Член 14 – Разделяне на договори 

 

Резерва 

 

Съгласно чл. 14, ал. 3, буква „a“ от Конвенцията Република България запазва правото 

да не прилага целия чл. 14 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. 

 

 

Член 16 – Процедура за взаимно споразумение 

 

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби 

 

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „a“ от Конвенцията Република България счита, че 

следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 16, ал. 4, буква „a“, точка i. 

Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу. 

 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

1 Албания чл. 26, ал. 1, първо изречение 

2 Алжир чл. 26, ал. 1, първо изречение 

3 Армения чл. 26, ал. 1, първо изречение 

4 Австрия чл. 25, ал. 1, първо изречение 

5 Азербайджан чл. 26, ал. 1, първо изречение 

6 Бахрейн чл. 26, ал. 1, първо изречение 

7 Беларус чл. 26, ал. 1, първо изречение 

8 Белгия чл. 25, ал. 1, първо изречение 

9 Канада чл. 25, ал. 1, първо изречение 

10 Китай чл. 24, ал. 1, първо изречение 

11 Хърватия чл. 25, ал. 1, първо изречение 

12 Кипър чл. 26, ал. 1, първо изречение 

13 Чешка република чл. 25, ал. 1, първо изречение 

14 Дания чл. 24, ал. 1, първо изречение 

15 Египет чл. 25, ал. 1, първо изречение 

16 Естония чл. 24, ал. 1, първо изречение 

17 Франция чл. 22, ал. 1, първо изречение 

18 Грузия чл. 26, ал. 1, първо изречение 

19 Гърция чл. 25, ал. 1, първо изречение 

20 Унгария чл. 26, ал. 1, първо изречение 

21 Индия чл. 27, ал. 1, първо изречение 



Мб-ЕТ София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

22 Индонезия чл. 24, ал. 1, първо изречение 

23 Иран чл. 24, ал. 1, първо изречение 

24 Ирландия чл. 25, ал. 1, първо изречение 

25 Израел чл. 24, ал. 1, първо изречение 

26 Италия чл. 24, ал. 1, първо изречение 

27 Япония чл. 25, ал. 1, първо изречение 

28 Йордания чл. 25, ал. 1, първо изречение 

29 Казахстан чл. 26, ал. 1, първо изречение 

30 

Корейска 

народнодемократична 

република 

чл. 26, ал. 1, първо изречение 

31 Република Корея чл. 25, ал. 1, първо изречение 

32 Кувейт чл. 26, ал. 1, първо изречение 

33 Латвия чл. 25, ал. 1, първо изречение 

34 Ливан чл. 26, ал. 1, първо изречение 

35 Литва чл. 26, ал. 1, първо изречение 

36 Люксембург чл. 25, ал. 1, първо изречение 

37 Молдова чл. 26, ал. 1, първо изречение 

38 Монголия чл. 26, ал. 1, първо изречение 

39 Черна гора чл. 26, ал. 1, първо изречение 

40 Мароко чл. 25, ал. 1, първо изречение 

41 Северна Македония чл. 26, ал. 1, първо изречение 

42 Норвегия чл. 24, ал. 1, първо изречение 

43 Полша чл. 26, ал. 1, първо изречение 

44 Португалия чл. 25, ал. 1, първо изречение 

45 Катар чл. 25, ал. 1, първо изречение 

46 Румъния чл. 24, ал. 1, първо изречение 

47 Русия чл. 25, ал. 1, първо изречение 

49 Сърбия чл. 26, ал. 1, първо изречение 

50 Сингапур чл. 26, ал. 1, първо изречение 

51 Словакия чл. 26, ал. 1, първо изречение 

52 Словения чл. 26, ал. 1, първо изречение 

53 Южна Африка чл. 24, ал. 1, първо изречение 

54 Испания чл. 23, ал. 1, първо изречение 

55 Швеция чл. 23, ал. 1, първо изречение 

56 Сирия чл. 25, ал. 1, първо изречение 

57 Тайланд чл. 25, ал. 1, първо изречение 

58 Турция чл. 24, ал. 1 

59 Украйна чл. 26, ал. 1, първо изречение 

60 
Обединени арабски 

емирства 
чл. 27, ал. 1, първо изречение 

60 Обединено кралство чл. 24, ал. 1, първо изречение 

63 Виетнам чл. 25, ал. 1, първо изречение 

64 Зимбабве чл. 25, ал. 1, първо изречение 
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Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „б“, точка i от Конвенцията Република България счита, че 

следните спогодби съдържат разпоредба, която предвижда, че случай, описан в първото 

изречение на чл. 16, ал. 1, трябва да бъде представен в рамките на определен период, 

който е по-кратък от 3 години от първото уведомяване за действието, довело до 

облагане, което не е в съответствие с обхванатата данъчна спогодба. Номерът на члена 

и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу. 

 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

9 Канада чл. 25, ал. 1, второ изречение 

22 Индонезия чл. 24, ал. 1, второ изречение 

26 Италия чл. 24, ал. 1, второ изречение 

 

 

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „б“, точка ii от Конвенцията Република България счита, че 

следните спогодби съдържат разпоредба, която предвижда, че случай, посочен в 

първото изречение на чл. 16, ал. 1, трябва да бъде представен в рамките на определен 

период, който е поне 3 години от първото уведомяване за действието, довело до 

облагане, което не е в съответствие с обхванатата данъчна спогодба. Номерът на члена 

и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу. 

 

 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

1 Албания чл. 26, ал. 1, второ изречение 

2 Алжир чл. 26, ал. 1, второ изречение 

3 Армения чл. 26, ал. 1, второ изречение 

4 Австрия чл. 25, ал. 1, второ изречение 

5 Азербайджан чл. 26, ал. 1, второ изречение 

6 Бахрейн чл. 26, ал. 1, второ изречение 

7 Беларус чл. 26, ал. 1, второ изречение 

8 Белгия чл. 25, ал. 1, второ изречение 

10 Китай чл. 24, ал. 1, второ изречение 

11 Хърватия чл. 25, ал. 1, второ изречение 

12 Кипър чл. 26, ал. 1, второ изречение 

13 Чешка република чл. 25, ал. 1, второ изречение 

14 Дания чл. 24, ал. 1, второ изречение 

15 Египет чл. 25, ал. 1, второ изречение 

16 Естония чл. 24, ал. 1, второ изречение 

17 Франция чл. 22, ал. 1, второ изречение 

18 Грузия чл. 26, ал. 1, второ изречение 

19 Гърция чл. 25, ал. 1, второ изречение 

20 Унгария чл. 26, ал. 1, второ изречение 

21 Индия чл. 27, ал. 1, второ изречение 

23 Иран чл. 24, ал. 1, второ изречение 

24 Ирландия чл. 25, ал. 1, второ изречение 

25 Израел чл. 24, ал. 1, второ изречение 

27 Япония чл. 25, ал. 1, второ изречение 

28 Йордания чл. 25, ал. 1, второ изречение 
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Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

29 Казахстан чл. 26, ал. 1, второ изречение 

30 

Корейска 

народнодемократична 

република 

чл. 26, ал. 1, второ изречение 

31 Република Корея чл. 25, ал. 1, второ изречение 

32 Кувейт чл. 26, ал. 1, второ изречение 

33 Латвия чл. 25, ал. 1, второ изречение 

34 Ливан чл. 26, ал. 1, второ изречение 

35 Литва чл. 26, ал. 1, второ изречение 

36 Люксембург чл. 25, ал. 1, второ изречение 

37 Молдова чл. 26, ал. 1, второ изречение 

38 Монголия чл. 26, ал. 1, второ изречение 

39 Черна гора чл. 26, ал. 1, второ изречение 

40 Мароко чл. 25, ал. 1, второ изречение 

41 Северна Македония чл. 26, ал. 1, второ изречение 

42 Норвегия чл. 24, ал. 1, второ изречение 

43 Полша чл. 26, ал. 1, второ изречение 

44 Португалия чл. 25, ал. 1, второ изречение 

45 Катар чл. 25, ал. 1, второ изречение 

46 Румъния чл. 24, ал. 1, второ изречение 

47 Русия чл. 25, ал. 1, второ изречение 

48 Саудитска Арабия чл. 24, ал. 1, второ изречение 

49 Сърбия чл. 26, ал. 1, второ изречение 

50 Сингапур чл. 26, ал. 1, второ изречение 

51 Словакия чл. 26, ал. 1, второ изречение 

52 Словения чл. 26, ал. 1, второ изречение 

53 Южна Африка чл. 24, ал. 1, второ изречение 

54 Испания чл. 23, ал. 1, второ изречение 

55 Швеция чл. 23, ал. 1, второ изречение 

56 Сирия чл. 25, ал. 1, второ изречение 

57 Тайланд чл. 25, ал. 1, второ изречение 

59 Украйна чл. 26, ал. 1, второ изречение 

60 
Обединени арабски 

емирства 

чл. 27, ал. 1, второ изречение 

61 Обединено кралство  чл. 24, ал. 1, второ изречение 

63 Виетнам чл. 25, ал. 1, второ изречение 

64 Зимбабве чл. 25, ал. 1, второ изречение 

 

 

Уведомление за включени спогодби, които не съдържат съществуващи разпоредби 

 

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „в“, точка ii от Конвенцията Република България счита, че 

следните спогодби не съдържат разпоредбата, описана в чл. 16, ал. 4, буква „б“, точка 

ii. 

 

Номер на включена спогодба Друга договаряща юрисдикция 

8 Белгия 
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9 Канада 

14 Дания 

15 Египет 

22 Индонезия 

26 Италия 

36 Люксембург 

41 Северна Македония 

43 Полша 

47 Русия 

50 Сингапур 

54 Испания 

57 Тайланд 

58 Турция 

 

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „г“, точка i от Конвенцията Република България счита, че 

следните спогодби, не съдържат разпоредбата, описана в чл. 16, ал. 4, буква „в“, точка i. 

 

Номер на включена спогодба Друга договаряща юрисдикция 

17 Франция 

 

 

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „г“, точка ii от Конвенцията Република България счита, че 

следните спогодби не съдържат разпоредбата, описана в чл. 16, ал. 4, буква „в“, точка ii. 

Номер на включена спогодба Друга договаряща юрисдикция 

8 Белгия 

24 Ирландия 

26 Италия 

 

 

Член 17 – Кореспондиращи корекции 

 

Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби 

 

Съгласно чл. 17, ал. 4 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби 

съдържат разпоредбата, описана в чл. 17, ал. 2. Номерът на члена и алинеята на всяка 

такава разпоредба са посочени по-долу. 

 

Номер на включена 

спогодба 

Друга договаряща 

юрисдикция 
Разпоредба 

1 Албания чл. 9, ал. 2 

2 Алжир чл. 9, ал. 2 

3 Армения чл. 9, ал. 2 

4 Австрия чл. 9, ал. 2 

6 Бахрейн чл. 9, ал. 2 

7 Беларус чл. 9, ал. 2 

9 Канада чл. 9, ал. 2 

11 Хърватия чл. 9, ал. 2 

12 Кипър чл. 9, ал. 2 

16 Естония чл. 9, ал. 2 



Мб-ЕТ София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99 

18 Грузия чл. 9, ал. 2 

20 Унгария чл. 9, ал. 2 

22 Индонезия чл. 9, ал. 2 

24 Ирландия чл. 9, ал. 2 

25 Израел чл. 9, ал. 2 

27 Япония чл. 9, ал. 2 

28 Йордания чл. 9, ал. 2 

29 Казахстан чл. 9, ал. 2 

30 

Корейска 

народнодемократична 

република 

чл. 9, ал. 2 

31 Република Корея чл. 9, ал. 2 

34 Ливан чл. 9, ал. 2 

36 Люксембург чл. 9, ал. 2 

37 Молдова чл. 9, ал. 2 

38 Монголия чл. 9, ал. 2 

39 Черна гора чл. 9, ал. 2 

40 Мароко чл. 9, ал. 2 

41 Северна Македония чл. 9, ал. 2 

42 Норвегия чл. 9, ал. 2 

43 Полша чл. 9, ал. 2 

44 Португалия чл. 9, ал. 2 

47 Русия чл. 9, ал. 2 

48 Саудитска Арабия чл. 9, ал. 2 

49 Сърбия чл. 9, ал. 2 

50 Сингапур чл. 9, ал. 2 

51 Словакия чл. 9, ал. 2 

57 Тайланд чл. 9, ал. 2 

58 Турция чл. 9, ал. 2 

59 Украйна чл. 9, ал. 2 

60 
Обединени арабски 

емирства 
чл. 9, ал. 2 

61 Обединено кралство чл. 9, ал. 2 

62 
Съединени американски 

щати 
чл. 9, ал. 2 

63 Виетнам чл. 9, ал. 2 
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Член 35 – Влизане в сила 

 

Уведомление за избор на незадължителни разпоредби 

 

Съгласно чл. 35, ал. 3 от Конвенцията единствено за целите на своето прилагане на чл. 

35, ал. 1, буква „б“ и ал. 5, буква „б“ Република България избира да замени израза 

„данъчни периоди, започващи на или след изтичането на период“ с израза „данъчни 

периоди, започващи на или след 1 януари на следващата година, започваща на или след 

изтичането на период“. 

 

Резерва 

 

Съгласно чл. 35, ал. 6 от Конвенцията Република България запазва правото да не 

прилага чл. 35, ал. 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.” 

 

 

 

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на …………………. и е подпечатан 

с официалния печат на Народното събрание.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

(Никола Минчев) 
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М  О  Т  И  В  И 
 

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МНОГОСТРАННАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

СВИВАНЕТО НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПЕЧАЛБИ 

 

Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните 
спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето 
на печалби („Конвенцията“) е подписана от 70 държави и юрисдикции на 7 юни 
2017 г. на официална церемония в Париж. С решение по т. 28 от Протокол № 22 
от заседанието на Министерския съвет на 17 май 2017 г. Министерският съвет 
одобри Конвенцията и упълномощи извънредния и пълномощен посланик на 
Република България във Френската република да я подпише при условие за 
последваща ратификация.  

Ратифицирането на Конвенцията дава възможност Република България да 
участва в международните усилия за противодействие на укриването и 
невнасянето на данъци и въвеждането на мерките от Плана BEPS относно 
прилагане на мерки срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби („Плана BEPS“) на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), насочени срещу свиването на данъчната основа и 
неоснователното прехвърляне на печалби в други държави и юрисдикции. 

Конвенцията е в сила от 1 юли 2018 г. Към 31 март 2022 г. деветдесет и 
девет държави и юрисдикции са се присъединили към нея, седемдесет и една са 
я ратифицирали или одобрили, а други три са заявили своето намерение да я 
подпишат в най-скоро време, което е гаранция за последователното прилагане на 
мерките по Плана BEPS и за по-ефективното функциониране на международната 
данъчна система в полза на всички граждани и стопански субекти. 

Решението за създаване на Конвенцията е в пряка връзка с изпълнението 
на Мярка 15 от Плана BEPS на ОИСР. Планът BEPS предлага на държавите 
решения за преодоляване на различията в съществуващите международни 
данъчни правила, които позволяват на компаниите чрез използването на схеми за 
агресивно данъчно планиране да минимизират данъчните си задължения, 
прехвърляйки изкуствено корпоративни печалби към държави и юрисдикции с 
ниски или нулеви данъчни ставки. Годишните загуби от укриване и невнасяне на 
данъци в световен мащаб се оценяват между 100 и  
240 милиарда щатски долара, което представлява между 4 и 10 % от приходите 
от корпоративен данък в света. Едновременно с това мерките по Плана BEPS 
създават предпоставки за по-голяма данъчна предвидимост и правна сигурност 
за компаниите и гражданите чрез създаване на по-ефективен механизъм за 
разрешаване на споровете между задължените лица и администрациите при 
прилагането на международните данъчни правила и изисквания.    

С Конвенцията се предлагат решения на редица проблеми, свързани със 
заобикалянето на данъчните спогодби, посочени в докладите на ОИСР по 
мерките от Плана BEPS. Конвенцията по своята същност е международен 
договор, чиято основна цел е едновременното изменение на повече от  
2800 данъчни спогодби (спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, 
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СИДДО), сключени между държави и юрисдикции от целия свят. Конвенцията 
заменя процеса на двустранно предоговаряне на съществуващите спогодби 
между отделните държави и юрисдикции и позволява чрез присъединяването към 
нея да се променят, заменят или добавят разпоредби към спогодбите, попадащи 
в нейния обхват. По този начин значително се ускорява и улеснява ефективното 
прилагане на достиженията на Плана BEPS между всички държави, 
присъединили се към нея. 

Отчитайки разнообразието в данъчните политики на различните държави, 
както и необходимостта от прилагането на единни мерки за предотвратяване 
свиването на данъчната основа и неоснователното прехвърляне на печалби, 
Конвенцията предвижда възможности за избор на данъчните спогодби, спрямо 
които тя се прилага, както и за избор на опции и изразяване на резерви: 

• Избор на данъчни спогодби – държавите и юрисдикциите могат да 
изберат кои от действащите им спогодби да бъдат изменени от 
Конвенцията, като ги посочат в списък.  

В списъка на Република България са включени 64 спогодби, които 
потенциално могат да бъдат изменени с Конвенцията. От този списък са 
изключени спогодбите с Малта, Финландия, Нидерландия, Германия, 
Швейцария и Узбекистан, тъй като Република България е постигнала 
съгласие с тези държави да проведе преговори и да сключи нови СИДДО 
или инструменти за изменение и допълнение на съществуващите 
СИДДО, в които ще бъдат инкорпорирани разпоредби от Конвенцията. 
Въз основа на проведени преговори, на 14 септември 2020 г. между 
Република България и Кралство Нидерландия е подписана нова 
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на 
доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на 
данъчно облагане, в сила от 31 юли 2021 г. Спогодбата между Република 
България и Ислямска република Пакистан също не е включена в Списъка 
с обхванати данъчни спогодби, тъй като тя влезе в сила през февруари 
2020 г. и в нея са инкорпорирани избраните от Република България 
разпоредби от Конвенцията. 

Наименованието на някои от спогодбите в Списъка на Република 
България с резерви и уведомления, освен на български език, е посочено 
и на английски език. Това се налага заради препоръките на ОИСР за 
използване и на един от официалните езици на Конвенцията при 
посочване на наименованието на дадена спогодба, когато този език не е 
сред официалните езици, на които е сключена спогодбата. Българската 
страна възприема подхода в този случай в списъка да се посочва 
наименованието на съответната спогодба на английски език, освен на 
български.  

• Избор на опции – на държавите е предоставена възможността да изберат 
да прилагат една или повече разпоредби от Конвенцията, когато са 
налице различни способи за предотвратяването или ограничаване на един 
и същ проблем, свързан със свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби. 

• Изразяване на резерви – Конвенцията позволява на държавите и 
юрисдикциите в случаите, предвидени в нейните разпоредби, да 
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формулират резерви. Формулирането на резерва има за последица 
неприлагането на съответната разпоредба на Конвенцията от двете 
държави, страни по обхваната СИДДО. Изключение от това правило са 
разпоредбите, свързани с изменение на преамбюла, въвеждането на общо 
правило срещу заобикаляне на облагането, възможност за 
кореспондираща корекция в случаите на трансферно ценообразуване и 
правилата за осъществяване на ефективна процедура за взаимно 
споразумение, които са част от т. нар. минимален стандарт на ОИСР по 
Плана BEPS (разпоредби, които задължително следва да се прилагат от 
присъединилите се държави и юрисдикции). От друга страна, приемането 
на една разпоредба от Конвенцията изменя по един и същ начин всички 
данъчни спогодби, включени в Списъка на България, което, предвид 
спецификата на всяка отделна спогодба, е предпоставка за изразяването 
на резерви по отношение на някои от разпоредбите на Конвенцията. 
Следва да се посочи, че съгласно разпоредбите на Конвенцията, след като 
текстът на дадена спогодба е изменен по надлежния ред, той остава такъв, 
независимо от възможността една или двете договарящи държави или 
юрисдикции да се оттеглят на по-късен етап от Конвенцията. След като 
веднъж е избрала да прилага съответната разпоредба или е избрала да я 
прилага частично или спрямо по-ограничен кръг от обхванати данъчни 
спогодби, държава или юрисдикция, депозирала своя инструмент за 
ратификация, приемане или одобрение, не може да премине към по-
рестриктивна или пълна резерва по дадена разпоредба от Конвенцията. 

В съответствие с разпоредбите на Конвенцията, към момента на 
подписването ѝ Република България представи временен списък с резервите и 
уведомленията по Конвенцията, изготвен по предоставения от ОИСР образец. 
При депозирането на инструмента за ратификация при генералния секретар на 
ОИСР Република България следва да представи своя окончателен списък на тези 
резерви и уведомления. 

Предвид изложеното разпоредбите от Конвенцията, които Република 
България избира да прилага съгласно своя окончателен Списък с резерви и 
уведомления, са следните: 

• Разпоредба относно прилагането на методите за избягване на двойното 
данъчно облагане – в съответствие с последните развития в 
договорната си практика Република България избира прилагането на 
данъчен кредит по отношение на своите обхванати данъчни спогодби. 
Промяната на прилагания метод от Република България по съответната 
обхваната спогодба ще бъде възможно само ако другата договаряща 
държава е позволила прилагането на избраната от страната ни опция 
или е избрала същата. 

• Разпоредба относно целта на данъчните спогодби – с тази разпоредба се 
въвежда актуалният преамбюл от Модела на СИДДО на ОИСР, издание 
2017 г. В преамбюла е представена общата цел на спогодбата – 
прилагане на мерки срещу заобикаляне на данъчно облагане, 
разработени като част от окончателния пакет по Плана BEPS. 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие придава 
огромно значение именно на въвеждането на този текст, който е част от 
минималния стандарт по Мярка 6 „Предотвратяване на предоставянето 
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на облекчения по спогодбите в неподходящи случаи“. Този текст има за 
цел ясно да демонстрира намеренията на договарящите държави да 
тълкуват и прилагат спогодбата в духа на противодействие на 
отклонението и заобикалянето на данъчното облагане. 

• Разпоредба, насочена срещу злоупотребите със спогодбите – чрез нея се 
включва обща клауза, имаща за цел да предотврати неправомерното 
използване на данъчните облекчения съгласно СИДДО. Тази клауза 
съответства на новия Модел на СИДДО на ОИСР в последната му 
редакция от 2017 г. и ограничава ползването на данъчни облекчения, 
когато едната държава прецени, че получаването на това облекчение е 
една от основните цели на която и да е договореност или сделка, т.е. 
всяка транзакция, водеща до възникването на доход за едно лице, се 
подлага на тест от гледна точка на основната ѝ цел. С включването на 
тази клауза, обхваната данъчна спогодба ще изпълнява т.нар. 
„минимален стандарт“ по Мярка  
6 „Предотвратяване на предоставянето на облекчения по спогодбите в 
неподходящи случаи“ от Плана BEPS. Включването на разпоредбите от 
минималния стандарт по Мярка 6 в СИДДО е обект на отделна 
партньорска проверка от страна на ОИСР. Докладите от партньорските 
проверки през 2020 и 2021 г. на ОИСР съдържат изрични препоръки към 
държавите, които не са ратифицирали Конвенцията, сред които е и 
Република България, да го направят възможно най-скоро, с оглед на 
привеждането им в съответствие с минималния стандарт по мярката. 

• Разпоредба относно печалбите от прехвърляне на акции или дялове или 
участия в образувания, които придобиват своята стойност основно от 
недвижимо имущество – чрез тази разпоредба се актуализира 
правилото за облагане с данък в държавата на източника на печалбите 
от прехвърляне на акции или съпоставими права, когато определена 
част от тяхната стойност се дължи на недвижимо имущество, 
разположено в тази държава, с цел намаляване на възможностите за 
злоупотреби. С разпоредбата се предвижда, че това облагане се 
реализира, когато горното условие е изпълнено в който и да е момент от 
периода от 365 дни, предхождащ прехвърлянето. В допълнение се 
разширява обхватът на разпоредбата, като тя се прилага и за подобни 
участия в образувания, като участие в гражданско дружество или тръст. 

• Разпоредби, които следва да противодействат на злоупотребите с 
избягване на формирането на място на стопанска дейност – тези 
злоупотреби са насочени срещу изкуственото избягване на статута на 
място на стопанска дейност чрез комисионерски споразумения и 
подобни стратегии, както и срещу изкуственото избягване статута на 
място на стопанска дейност чрез изключване на определени дейности. 

• Разпоредба относно процедурата за взаимно споразумение – с 
включването на актуалния текст от Модела на СИДДО на ОИСР относно 
процедурата за взаимно споразумение чрез Конвенцията се изпълняват 
изискванията на минималния стандарт по Мярка  
14 „Създаване на по-ефективен механизъм за разрешаване на спорове“ 
от Плана BEPS. Изпълнението на минималния стандарт е обект на 
партньорска проверка от страна на ОИСР. В последните два доклада по 
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Мярка 14 Република България получи препоръка да ратифицира 
Конвенцията в най-кратък срок с оглед на своевременното привеждане 
на разпоредбите на своите спогодби относно процедурите за взаимно 
споразумение в съответствие със стандарта.  

• Разпоредба, касаеща кореспондиращите корекции – тази клауза 
предвижда извършването на кореспондираща корекция на печалбите на 
свързани предприятия. Въвеждането на правилото относно 
кореспондиращите корекции за целите на трансферното ценообразуване 
е насърчавано от ОИСР като добра практика в контекста на 
въвеждането и придържането към минималните стандарти на Плана 
BEPS. 

Конвенцията предвижда възможност за разрешаване на спорове между 
държавите - страни по конкретна обхваната данъчна спогодба, от арбитражна 
комисия като втори етап, в случай че държавите не постигнат взаимно 
споразумение по спора. Правилата за разрешаване на спорове между държавите 
от арбитражна комисия са посочени в Част VI (Арбитраж). Тези правила са 
избираеми и не са част от минималния стандарт както по Многостранната  
конвенция, така и съгласно Мярка 14 „Създаване на по-ефективен механизъм за 
разрешаване на спорове“ от Плана BEPS. Съгласно Конвенцията, когато липсва 
изричен избор в Списъка с резерви и уведомления на конкретна избираема 
разпоредба, това означава, че тя не е избрана от съответната държава и не се 
прилага по отношение на сключените от нея спогодби. 

Досегашната практика за разрешаване на спорове на Република България 
показва, че взаимното споразумение между компетентните органи е най-честият 
и желан изход за приключване на процедурата за разрешаване на спорове, тъй 
като засегнатите държави в най-голяма степен са заинтересовани спорът да се 
реши по справедлив начин, така че в крайна сметка да се избегне двойното 
данъчно облагане или некоректното прилагане на СИДДО. Република България 
не е имала случай на отказ да допусне лице до процедурата за взаимно 
споразумение. Броят на стартираните процедури за взаимно споразумение 
ежегодно е сравнително малък и това позволява всички спорове да бъдат 
решавани бързо и ефективно. Сключените до настоящия момент спогодби за 
избягване на двойното данъчно облагане също не съдържат разпоредби, 
позволяващи разрешаване на спорове от арбитражна комисия като втори етап на 
процедурата. Предвид изложеното Република България не е посочила в своя 
списък с резерви и уведомления, че желае да прилага разпоредбите, касаещи 
арбитража, с оглед на което те са неприложими по отношение на сключените от 
нея спогодби. 

С ратифицирането на Конвенцията Република България ще изпълни 
ангажимента си за създаване на реални предпоставки за по-ефективна борба 
срещу трансграничното укриване на данъци, осъществявано чрез използването 
на различни форми на агресивно данъчно планиране, както и препоръките в 
докладите от проверките по мерки 6 и 14 от Плана BEPS. Ратифицирането на 
Конвенцията е и една от стъпките в процеса за подготовка за членство в ОИСР. 

Конвенцията ще влезе в сила за Република България на първия ден на 
месеца, следващ изтичането на период от три календарни месеца, започващ от 
датата на депозирането на инструмента за ратификация пред генералния 
секретар на ОИСР. Тя ще се прилага по отношение на дадена спогодба, след 
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като страните по тази спогодба ратифицират, приемат или одобрят 
Конвенцията и след изтичането на определен период от време, с което се цели 
да се гарантира яснота и правна сигурност. 

Конвенцията подлежи на ратифициране от Народното събрание със 
закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република 
България. 
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