мобил с договор за покупко-продажба на стойност 12
000 лв. В случая физическото лице е реализирало облагаем доход от 2 000 лв., който следва да декларира в
годишна данъчна декларация до 30.04.2018 г. В същия
срок следва да внесе дължимия данък (10% от данъчната основа) по сметка на териториалната дирекция на
НАП по постоянния адрес на лицето, в случая ТД на НАП
Варна. Ако физическото лице няма други доходи, които
да декларира и които да подлежат на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа, то следва да заплати данък на стойност 200 лв.
Данъкът се внася по постоянния адрес на лицето, като
можете да го платите по един от следните начини:
• По интернет. Най-лесно, бързо и без такси можете да платите своите задължения по интернет чрез виртуалния ПОС*
терминал на НАП. Повече информация на www.nap.bg;
• Без такси с дебитни и кредитни карти* чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП;
• Във всеки банков офис с платежно нареждане за плащане към бюджета;
• По пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета;
• С вносна бележка - на банково гише в офис на НАП.
В повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета,
които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на
данък върху доходите, осигурителни вноски и здравноосигурителни вноски от физическо лице, което не е едноличен
търговец, не се събират такси.

Как да платим легално по-малко данъци
за закупено превозно средство?
Като собственик на употребяван автомобил, можете да се
възползвате от редица облекчения, така че да платите помалък размер годишен данък върху превозното средство.
Един от факторите, които е добре да вземете предвид при
покупката на автомобил, е мощността на двигателя. Размерът на данъка е значително по-малък, ако мощността е до
74 kW (около 100 конски сили).
Друга важна особеност на превозното средство е наличието на катализатор и съответствие на екологичните категории. Колкото по-висока е тази категория (Евро 5, Евро 6),
толкова по-голямо е данъчното облекчение - до 50% .
Можете да спестите 5% от данъка върху превозните средства, като внесете целия му размер до 30 април.
Повече информация за местните данъци и такси можете да намерите на сайта на съответната община.
За допълнителна информация относно данък върху доходите, посетете www.nap.bg или се обадете на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

Санкции
С глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв. се
наказва непосочването или невярното посочване на данни
в данъчната декларация, които водят до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък.
Данъчна декларация, подадена извън срока, се наказва с
глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв. При
повторно нарушение санкциите се определят в двоен размер.
* Към 1 февруари 2018 г. тази услуга е достъпна за притежателите на
банкови карти на Mastercard, Maestro и Bcard. Очаква се скоро и
собствениците на Visa да могат да я ползват.

София, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 52
Информационен център на НАП тел.: 0700 18 700
e-mail: infocenter@nra.bg

За кого е
тази брошура?
Тази брошура се отнася за всички данъци, които се дължат
при покупката и продажбата на регистрирани леки автомобили от физически лица, тъй като това са най-често срещаните сделки.
Когато си купите регистриран автомобил (или друг вид
пътно превозно средство) на територията на страната, в
най-общия случай вие дължите:
- данък при придобиването му;
- годишен данък върху превозното средство.
Когато продавате регистриран употребяван автомобил, в
най-общия случай вие дължите:
- 10% данък върху доходите, ако в рамките на по-малко
от една година купите автомобил и го продадете по-скъпо,
отколкото сте го купили;
- годишен данък върху превозното средство - до месеца на
прехвърляне на собствеността на автомобила.
Същите данъци дължат и новите собственици на други видове превозни средства, например: товарни автомобили,
автобуси, мотоциклети, мотопеди, трактори и др.

Данък при
придобиване
При придобиване на регистриран автомобил дължите местен данък (данък, който плащате на общината, в която е регистрирано превозното средство). Той се изчислява като
процент от застрахователната му стойност. Конкретният
процент за всяка община се определя с наредба на общинския съвет, като за различните общини варира от 0,1 до 3
на сто. Задължението за плащане на данъка е на купувача,
ако страните не са договорили друго.
Важно е да се знае също, че собствеността при покупката
и продажбата на регистриран за движение автомобил се
прехвърля с писмен договор с нотариално заверени подписи. При реализиране на сделката нотариусът е длъжен

да изиска документ за платен местен данък при придобиването.
ВАЖНО! В повечето случаи, ако данъкът не е внесен предварително, за да облекчат клиентите си, нотариусите приемат сумата за данъка при придобиване и я внасят от името на новия собственик.
ВАЖНО! Данък при придобиването е дължим и при покупка
на регистрирани колесни трактори и мотоциклети с работен
обем на двигателя под 350 куб. см., за прехвърлянето на
собствеността на които не се изисква нотариална заверка.
Не дължите местен данък при придобиване, ако автомобилът, който купувате, не е регистриран за движение
в страната.

Годишен данък върху
превозните средства
Данъкът върху превозните средства за цялата текуща година е дължим в двумесечен срок от датата на придобиването на автомобила. В повечето случаи този данък вече е
платен от продавача.
При нотариалната заверка на договора за покупко-продажба на регистриран употребяван автомобил нотариусите изискват и удостоверение за платен данък върху превозното
средство.
Размерът на данъка се определя от общинския съвет на
общината, където е постоянният адрес или седалището на
собственика и зависи от мощността на лекия автомобил.
Например: за района на Столична община за коли с мощност под 55 kW (74 к.с.) данъкът е 0,50 лв. за киловат, до
74 kW (100 к.с.) е 0,68 лв. за киловат, след което таксата
става двойна. За коли на възраст от 5 до 14 г. таксата се
увеличава с 50%, а за по-новите - със 180 на сто.
Данъкът се внася по един от следните начини:
• в брой, в касите на съответната община по постоянен
адрес, звено “Местни данъци и такси”;
• безкасово, по банков път по сметката на съответната
община по постоянен адрес;
• онлайн, с персонален идентификационен код на НАП,

чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпен от
адрес www.nap.bg. ПИК можете да получите безплатно във
всеки офис на приходната агенция;
• за Столична община - онлайн през сайта на общината с
ЕГН и партиден номер;
• на касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg.

Данък върху доходите от продажба
на употребявани автомобили
Ако сте придобили автомобил и в рамките на следващите 12 месеца сте го продали/заменили на по-висока цена
от покупната, то задължително дължите 10% данък върху
доходите. Размерът на облагаемия доход представлява
положителна разлика между продажната му цена и цената на придобиване, т.е. печалбата, която сте реализирали.
Продажната цена включва всичко, придобито във връзка с
продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.
Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица (чл. 50
от ЗДДФЛ). Тя се подава в НАП до 30 април на годината,
следваща годината на придобиване на дохода.
Декларацията можете да подадете:
• онлайн с ПИК на НАП, чрез Портала за електронни услуги
на НАП, достъпен от адрес www.nap.bg;
• онлайн с електронен подпис (КЕП), чрез Портала за
електронни услуги на НАП;
• по пощата, с обратна разписка;
• на място в определени пощенски станции срещу входящ
номер;
• в офисите на НАП в цялата страна.
Пример: Физическо лице от Варна е придобило автомобил
на 01.02.2017 г. на стойност 10 000 лв. Документът, с
който е придобит автомобилът, е фактура, издадена
от автокъща, откъдето е закупил пътното превозно
средство. На 01.10.2017 г. лицето продава този авто-

