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Понятие за придобиване

 Основна характеристика – променя се 

контролът върху предприятието.

 Форми – договорна (парична), корпоративна 

(непарична), комбинирана;

 Основни договорни форми – акции/дялове, 

търговско предприятие, активи;

 Основни корпоративни форми – апорт, вливане, 

сливане, но и отделяне или разделяне;

 Примери за комбинирани форми – апорт, 

последван от придобиване на акции / дялове, 

вкл. чрез earn-out механизъм 



Парични придобивания

(cash acquisitions)



Покупка на акции/дялове (share deal)

❑ Сравнение с покупка на активи и търговско предприятие;

❑ Данъчни последици

❑ ЗКПО / СИДДО (при чуждестранни лица)

❑ ЗДДФЛ

❑ ЗМДТ / ЗДДС

❑ Особености – различни пакети придобити / продадени за
различни цени? Плащане чрез дивидент?

❑ От данъчна гледна точка - много добра форма а
излизащия инвеститор, в т.ч. и от гл.т. на ограничаване на
отговорността за данъчни рискове на таргета;

❑ От гл.т. на придобиващия – сериозен ДД, включително
данъчен, гаранции, отговорности, застраховка;



Прехвърляне на предприятие (transfer 

of going concern)
❑ Данъчни последици

❑ ЗКПО

❑ ЗМДТ

❑ ЗДДС

❑ Третиране по ТЗ и третиране по ЗКПО;

❑ Сравнение с покупка на активи

! Третиране от НАП като покупка на актив – последици – най-вече ДДС

❑ Сравнение с прехвърляне на обособена дейност (чл. 130 ЗКПО)

❑ Прехвърлителят и солидарната отговорност, включително за данъци;

❑ Caveat emptor - ДД, включително данъчен. При прехвърляне на цяло
предприятие – преминават всички задължения, в т.ч. данъчни. Как
стои въпросът при прехвърляне на част от ТП;



Покупка на активи (asset-by-asset deal)

❑ Данъчни последици – ДДС, данъчна основа – кога ще има
пазарна цена

❑ Сравнение с покупка на дялове и акции, търговско
предприятие и апорт

❑ Сигурна, но рядко срещана форма, икономически
неоправдана, освен при наличие само на един актив,
когато пък е предпочитана – НО ако активът е недвижим
имот?

❑ Риск от преквалифициране в продажба на предприятие?



Непарични придобивания

(non-cash acquisitions)



На 26.11.2020

 Ще поговорим за данъчните последици от

 Апортите;

 Формите на преобразуване, специален и общ 
режим, въпроси заслужаващи особено 
внимание;

 Някои интересни новости

 Debt push down

 Може ли да продължим да набираме капитал чрез 
резерви или да формираме резерви чрез 
подчинен срочен дълг и какво би казала НАП;

 Принципни въпроси, поставени от Вас –
i.angelov@boyanov.com или 
y.naydenov@boyanov.com

mailto:i.angelov@boyanov.com
mailto:y.naydenov@boyanov.com


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

И да не пропуснете да се включите

и на 26.11.2020 по същото време

Информацията и коментарите, представени тук, изразяват принципни 

позиции и не могат да се разглеждат като конкретен правен съвет. 

Конкретните съвети се базират единствено на конкретно поставени въпроси 

и ясно очертана правна и фактическа обстановка. 
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