
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ 
В БЪЛГАРИЯ ПЛАЩАТ 
ПО-МАЛКО ДАНЪЦИ ОТ 
ОСТАНАЛИТЕ

„ТОП ДЕСЕТ“ най-големи частни предприятия в 
страната през 2020 г. формират 6.3% от приходите 
на нефинансовия сектор, но плащат едва 2.6% от 
корпоративните данъци.

Екологично сдружение „За Земята“
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ВЪВЕДЕНИЕ

През   2007 и  2008 г. в България бе предприета данъчна реформа, която задълго 

постави най-ниската летва при прякото данъчно облагане в Европейския съюз. 

Корпоративният данък беше свален на 10%, същата ставка се прилага за доходите 

на физическите лица. Реформата по замисъл трябваше да изсветли икономиката и 

да привлече повече чуждестранни инвестиции. Отминалите години показаха по-

скоро отлив на преки инвестиции. Освен това България се превърна в страната с 

най-високо икономическо неравенство в ЕС1: с коефициент на Джини 40 при около 

30 средно за ЕС, по данни на Евростат. Трудно е да не се забележи връзката между 

покачващото се неравенство и ниските преки данъци: преди данъчната реформа 

коефициентът на Джини за България беше около средния за ЕС.2 

Ниските преки данъци не означават, че данъчното бреме е ниско. За да 

попълни недовземането с преки данъци, българският бюджет трябва да събира 

пропорционално повече приходи с данъци върху потреблението. По тази причина 

в страната дълго време – преди сътресенията, породени от пандемията ковид-19 

и войната в Украйна – не се прилагаха по-ниски ДДС ставки за насъщни стоки. 

Косвените данъци действат невидимо и тежестта им пада върху хората, докато 

корпоративното данъчно облагане е пред очите на всички – и е съвсем либерално. 

Стигна се до куриозни съотношения в данъчната структура: доскоро приходите от 

акцизи върху тютюневи изделия (косвен данък) носеха повече приходи в българския 

бюджет от данъка върху печалбите на предприятията.3

За да изследва „данъчната отговорност“ на големите компании, Екологично 

сдружение „За Земята“ разгледа корпоративните данъци на десетте най-големи 

1 Eurostat. Living conditions in Europe – income distribution and income inequality. June 
2022. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_
Europe_-_income_distribution_and_income_inequality

2 В „Преодоляване на неравенствата“ – тематичен информационен документ на 
Европейския семестър – България се посочва първа в списъка на страните членки, за 
които „слабият преразпределящ ефект на данъците и социалните плащания“ играе 
ключова роля като движеща сила на неравенството. Цит., стр. 7.  

3 Тази тенденция е в сила до началото на 2021 г. Така например през 2020 г. 
приходите от корпоративни данъци възлизат на 2.715 млрд. лв. при 2.830 млрд. лв. 
приходи от акцизи на тютюневи изделия. През 2021 г. тенденцията се обръща и 
корпоративните данъци достигат 3.406 млрд. лв., докато тютюневите акцизи остават на 
ниво от 2.843 млрд. лв.    
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частни предприятия в България4. Размерът на платените корпоративни данъци 

от „топ десет“ предприятия за 2019 и 2020 г. е обобщен в таблиците по-долу5. 

Съотношението „данък/приходи“ е средно 0.34% за 2020 г. и 0.37% за предходната 

година. С други думи, държавата прибира между 3 и 4 лева от всеки 1000 лева от 

бизнеса на най-големите фирми.

Таблица 1.   Финансови данни на „топ десет“ на частните предприятия за 2020 г.

Приходи 
хил. лв.

Печалба след 
данъци хил. 

лв.

Данъци, 
хил. лв.

Данъци/
Приходи, %

Собственост

Аурубис 
България

5226288 292993 29609 0.57 чуждестранна

Лукойл 
Нефтохим 
Бургас

2915353 -509301 374 0.01 чуждестранна*

Лукойл 
България

2168434 9679 930 0.04 чуждестранна*

Бией Глас 
България

1818408 127537 14190 0.78 чуждестранна

Кауфланд 
България енд 
Ко

1757838 87674 10627 0.60 чуждестранна

Астра 
Биоплант

1681747 49155 4480 0.27 българска

Сакса 1404717 16302 1887 0.13 българска

Лидл България 
енд Ко

1355476 65693 7903 0.58 чуждестранна

Аркад ЕКК - 
Клон България

1301529 8625 960 0.07 чуждестранна*

ЕЛД 1154563 -377 -13 0.00 българска

Общо 20784353 14798 70947 0.34

 

4 В доклада от 2017 г. „Runaway Taxes: Who pays tax in Central and Eastern Europe?“, 
изготвен от шест граждански организации от Централна и Източна Европа по методика 
на ЕС „За Земята“, бе извършен сходен анализ на корпоративните данъци, платени 
от „топ десет“ предприятия. Настоящият доклад въвежда съществено методическо 
изменение, като разглежда платените корпоративни данъци само от частни компании, 
т.е. изключва от анализа най-големите държавни предприятия.

5 Данните за платените данъци са взети от публикуваните в Търговския регистър 
годишни отчети на дружествата. Списъкът на най-големите 10 частни предприятия в 
България е изготвен на базата на класацията „Капитал 100. Най-големите компании в 
България 2021“.
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Таблица 2.   Финансови данни на „топ десет“ на частните предприятия за 
2019 г. 

Приходи 
хил. лв.

Печалба след 
данъци хил. 

лв.

Данъци, 
хил. лв.

Данъци/
Приходи, %

Собственост

Лукойл 
Нефтохим 
Бургас

6311857 -80643 5244 0.08 чуждестранна

Аурубис 
България

4719734 268832 29942 0.63 чуждестранна

Лукойл - 
България

3311529 68234 8006 0.24 чуждестранна

Астра - 
Биоплант

1902432 14127 1727 0.09 българска

Сакса 1783925 22827 2729 0.15 българска

Кауфланд 
България енд 
Ко

1662171 78639 9787 0.59 чуждестранна

Лидл България 
енд Ко

1164001 41251 5016 0.43 чуждестранна

Бией Глас 
България

1152647 79901 9130 0.79 чуждестранна

БТК 993213 149896 15773 1.59 чуждестранна

София Мед 956688 6878 716 0.07 чуждестранна

Общо 23958197 649942 88070 0.37

Вижда се, че през 2020 г. сред разглежданите предприятия се обособяват две 

групи по отношение на показателя „данъци/приходи“. В едната попадат четири 

дружества с чуждестранна собственост, които внасят като данък еквивалента 

на 0.6-0.8% от приходите си. Във втората група влизат три предприятия с 

българска собственост, двете дружества на руската „Лукойл“ (рафинерия и верига 

бензиностанции) и строителният джойнт венчър със Саудитска Арабия „Аркад ЕКК“, 

който бе с кратък срок на съществуване. Няма да е грешно да наречем цялата тази 

група „българска“, тъй като интересите на „Лукойл“ от много години имат  значително 

отражение по етажите на властта. Също и продължението на газопровода „Турски 

поток“ през българска територия, върху което работи „Аркад ЕКК“, е осъществено 

със значителни ''политически протекции'.6

6 Виж например Елица Симеонова. „Как джиповете на строителя на „Турски поток“ 
се озоваха при тези, които трябва да го контролират“. Свободна Европа. 23 март 2022 г. 
https://www.svobodnaevropa.bg/a/31763647.html 
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„Българската група“ използва далеч по-малка част от приходите си за плащане на 

данъци: 0-0.3%. Това лесно намира своето обяснение. Чуждестранните предприятия 

не разполагат със „социален капитал“ в институциите в случай на данъчни проверки 

и финансови ревизии. За разлика от тях, „българската група“ притежава повече 

„меки ресурси“, с които може да менажира данъчните си задължения. Освен това, 

предприятията от „чуждестранната група“ по правило се облагат в България с по-

нисък корпоративен данък, отколкото в страната, където е седалището им; този факт 

сам по себе си намалява мотива за радикални данъчни оптимизации. 

Трябва да се отбележи, че данък, съответстващ на 0.6-0.8% от приходите на 

„чуждестранната група“ не е някакво върхово постижение. Редица страни в 

света (по-специално страни със затруднена събираемост на данъците) са въвели 

чувствително по-висок минимален процент на данъка, облагайки приходите, а не 

печалбите на компаниите.7

Казусът „Лукойл“ в България заслужава специално внимание. Дълги години – 

преди „Аурубис България“ да излезе начело през 2020 г. – „Лукойл“ бе най-голямото 

предприятие в страната. Изчисления на „За Земята“ показват, че през последните 

петнайсет години (2006-2020 г.) „Лукойл Нефтохим Бургас“ отчита общо над 86 

милиарда лева приходи от продажби. За същия период предприятието декларира 

сумарна загуба от 2.2 милиарда лева.

Ясно  е, че нито едно частно предприятие не може да работи продължително, 

щом година след година реализира загуби за стотици милиони. Въпросът е къде се 

отчитат загубите и къде – печалбите. През 2020 г., когато „Лукойл Нефтохим Бургас“ 

декларира в България над 500 милиона лева загуба и затова почти не плаща данък 

печалба, компанията-майка внася милиарди като корпоративни и други данъци 

в руската хазна. През 2019 г., която очевидно е по-добра за бизнеса, „Нефтяная 

Компания Лукойл“ плаща в Русия данъци в размер на близо 15 милиарда евро (над 

20 милиарда евро заедно с акцизите и експортните мита)8.

7     В Пакистан действа минимален данък върху оборота в размер на 1.25% (дължим, 
ако данъкът върху печалбата се окаже по-нисък). В Хондурас големите предприятия 
дължат 1.5% данък върху декларираните брутни приходи. Страните, които облагат 
оборота на най-големите компании вместо печалбите им са десетки. Виж напр. Thiago 
Scot. “Profit vs. Revenue tax: How to make corporations pay their fair share”. World Bank De-
velopment Impact Blog. December 10, 2020. https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/
profit-vs-revenue-tax-how-make-corporations-pay-their-fair-share-guest-post  
 

8 https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/FinancialReports 
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Таблица 3.   Финансови резултати на „Лукойл Нефтохим Бургас“, в хиляди 
лв., 2006-2020 

Приходи 
хил. лв.

Печалба преди 
данъци

Данъци Печалба след данъц

2006 5480297 -38146 -13908 24238

2007 5627214 117373 13851 103522

2008 6874618 -479585 -6183 -473402

2009 4168029 -181337 -5299 -176038

2010 5346438 -126854 -6391 -120463

2011 6607797 -148778 -12924 -135854

2012 8095685 -99689 -5600 -94089

2013 7553921 -253049 -11853 -241196

2014 6449912 -549813 -17709 -532104

2015 5018494 -143036 -20989 -122047

2016 4363646 126355 7334 119021

2017 5543561 318407 14412 303995

2018 5806217 -248702 5592 -254294

2019 6311857 -75066 5244 -80310

2020 2915353 -508304 374 -508678

Общо 86163039 -2290224 -54049 -2187699

Забележка: отрицателна стойност на посочените в таблицата данъци 
означава данъчен приход за компанията 

Данъчният комфорт на „Лукойл“ в България не е непоклатим. До 2016 г. голямата 

рафинерия в Бургас в счетоводните си отчети съобщаваше за „данъчни приходи“ 

в размер на десетки милиони лева. Това бе възможно, тъй като според данъчното 

законодателство дадено предприятие може да приспадне загубата си през една 

година от дължимите данъци за следващата година. Тъй като „Лукойл Нефтохим 

Бургас“ години наред работеше само на загуба, правата му да приспада загуби 

се трупаха и се записваха като „приход от данъци.“ След активна кампания на 

„За Земята“ за данъчна справедливост,9 която бе част от по-голяма обществена 

дискусия, през 2016 г. „Лукойл Нефтохим Бургас“ изостави тази практика и общо за 

петте години до 2020 г. плати корпоративен данък от 33 милиона лева. 

9 Виж напр. Димитър Събев. „Данъците са за малките“. Offnews, 30 август 2016. https://
offnews.bg/analizi/danatcite-sa-za-malkite-635259.html 
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Също и през 2021 г. рафинерията в Бургас внесе над 7 милиона лева данъци в 

бюджета.10 Посочените суми са по-добри от нищо, но са капка в морето на фона на 

мащабите на този изкопаем бизнес.

В по-общ план става видно, че най-големите компании в България като цяло 

далеч не са най-големи данъкоплатци. Приходите от продажби общо за българския 

„топ десет“ се равняват на 6.3% от общите приходи на нефинансовите предприятия 

в страната. В същото време платените от тях данъци са общо около 71 милиона лева, 

което съответства на 2.6% от събраните средства от корпоративен данък за 202011 г. 

Очевидно е, че за по-малките по размер предприятия остава да носят по-голяма 

данъчна тежест.

Всъщност това е по-малката страна на проблема. По-важно е, че корпоративните 

данъци играят твърде скромна роля в осигуряването на данъчни приходи в България 

(2.1% от БВП при средно 3% за Организацията за икономическо сътрудничество 

и развитие).12 Основен принос за събирането на средствата в бюджета имат 

физическите лица: веднъж с данъка върху доходите си (през 2021 г. в България 

ДДФЛ носи с 42% повече средства от корпоративния данък), но още повече с 

масивни „невидими“ данъци върху потреблението и вноса, при които България е 

европейски шампион с 50% от общата данъчна тежест.

Като път напред може да се предложи България да се придържа към „златния 

триъгълник“ на европейското данъчно облагане, при който данъчната тежест е 

разпределена поравно с 1/3 преки данъци, 1/3 косвени данъци и 1/3 осигуровки.

10 Таня Петрова. „„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ най-сетне ще плати данъци на 
хазната“. Сега, 1 юли 2022. https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/lukoyl-neftohim-
burgas-nay-setne-shte-plati-danuci-na-haznata  

11 Също и финансовият сектор внася корпоративен данък, но това не променя 
съществено установеното тук съотношение.   

12 OECD. Revenue Statistics 2021. https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statis-
tics-highlights-brochure.pdf 
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Графика 1.    Данъчната структура на България и средно за ЕС27 през 2020 г. 

Стъпка в тази насока би било за най-големите предприятия в страната да се 

въведе минимално данъчно облагане на базата на оборота, ако данъците върху 

печалбата са под определен праг. Минимален корпоративен данък, определен като 

някакъв нисък процент от оборота (например 0.5%) би могъл да противодейства на 

част от счетоводните „оптимизации“,13 изпразващи данъчната основа на големите 

предприятия и прехвърлящи данъчната тежест върху хората и малкия и среден 

бизнес.

13 Анализ на данни от Хондурас показва, че компаниите завишават разходите си с 
13-17%, за да намалят дължимия данък печалба (Lobel, F., Scot, T. & Zuniga, P. (2020). Cor-
porate taxation and evasion responses: Evidence from a minimum tax in Honduras. Univer-
sity of California, Berkeley). Модели с данни от Пакистан предполагат, че преминаването 
към данъчно облагане на оборота вместо на печалбата може да увеличи данъчните 
приходи с до 74%, без това да доведе до спад на съвкупните печалби след данъчно 
облагане. (Best, M. et al. (2015). Production versus Revenue Efficiency with Limited Tax Ca-
pacity: Theory and Evidence from Pakistan. Journal of Political Economy, 2015, Vol. 123, no. 
6). Сходно изследване за Коста Рика (Bachas, P., Soto, M. (2021). Corporate Taxation under 
Weak Enforcement. American Economic Journal: Economic Policy. Vol. 13, no. 4) изчислява 
възможност за увеличаване на правителствените приходи с до 80% посредством 
разширяване на данъчната основа (т.е. въвеждане на нисък данък върху оборота) – без 
това да засегне размера на печалбите на фирмите преди данъци.   


