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Въведение

Какво е данъчна справедливост?

Данъчната справедливост се отнася до концепцията и набора от политики, които насърчават 
данъчното облагане, при което всеки член на обществото, включително най-богатите физиче-
ски лица и мултинационалните корпорации, внасят своя справедлив дял от данъци, като тези, 
които печелят най-много внасят най-много. 

Данъчната справедливост е концепция за събирането на данъци, която е в рязък контраст с 
настоящото състояние на събирането на данъци, при което бедните и средната класа плащат 
повече от справедливия си дял, докато много от най-богатите мултинационални корпорации 
и физически лица по света избягват да плащат справедливия си дял чрез правни вратички, 
офшорни данъчни убежища или финансови тайни. 

Защо е важно събирането на данъци?

Няма съмнение, че данъчното облагане е една от най-важните функции на всяко правител-
ство, тъй като осигурява по-голямата част от приходите, с които то разполага, за да постигне 
по-висок стандарт на живот и други обществени цели. Избягването и укриването на данъци 
от страна на най-богатите членове на обществото лишава правителствата от така необходи-
мите средства за постигане на целите за развитие, като например намаляване на бедността, 
подобряване на инфраструктурата и увеличаване на инвестициите в здравеопазване и обра-
зование. 

Според Доклада за данъчна справедливост от 2021 г., годишно се губят 483 милиарда долара 
от данъчните приходи поради злоупотреби с корпоративен данък от страна на многонацио-
нални корпорации и укриване на данъци от богати физически лица. За една година България 
губи над 137 млн. долара от злоупотреби, извършвани от многонационални корпорации и 16 
млн. долара от укриване на данъци от физически лица. 

Освен икономическия аспект, данъчните злоупотреби на богатите корпорации и физическите 
лица увеличават неравенството, както и недоволството сред тези, които плащат справедлив 
дял от данъците си. Важно е да се отбележи, че злоупотребите с данъци лишават правител-
ството от средствата, необходими за изграждането и поддържането на демократичните ин-
ституции, отслабват способността на държавата да осигурява подкрепа за нуждаещите се, под-
хранват икономическо неравенство и социално противопоставяне.

Разбирането на последиците от данъчните злоупотреби и на лостовете за тяхното намалява-
не е от решаващо значение за страна като България, която се стреми да повиши жизнения си 
стандарт. Това образователно ръководство е създадено, за да запознае учениците с данъчна-
та система на страната, но и за да им помогне да разберат как България и Европейският съюз 
се вписват в глобалната картина на данъчната справедливост. 

https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2021/
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Откъде идват данъците?

Първите сведения за данъчно облагане идват от Египет около 3000 г. Пр.н.е. Няколко исто-
рически източника, включително Библията в Книгата Битие (глава 47, стих 33), отбелязва, че 
всички, които живеят и работят в земите на Египет (с изключение на свещениците), трябва да 
внасят една пета от реколтата си от зърно всяка година на фараона като данък. В предмодерен 
Китай също е имало различни видове данъчни системи, които водят началото си от династи-
ята Цин през 221 г. пр.н.е., която налагала поземлен данък в размер на 10%. Към 10  г. от н.е. 
император Ван Ман въвежда и 10% данък върху печалбата за квалифициран труд и всички 
професии. Акцизите върху алкохола са открити още при династията Хан (202 г. пр. Хр.  - 9 г. 
сл. Хр.) в Китай, както и до Маурийската империя в Индия (321 г. пр. Хр. – 185 г. сл. Хр.). На ев-
ропейския континент римляните са плащали публични данъци в зависимост от оценката на 
притежаваното богатство, така че колкото повече пари и имущество е имал един римлянин, 
толкова повече данъци е плащал.

Защо плащаме данъци?

Данъците са основният източник на приходи за повечето правителства, включително и за пра-
вителството на България. Със събраните чрез данъци и задължителни осигурителни вноски 
приходи се финансират институциите и услугите, които определят съвременното качество на 
живот: качествено образование, модерно здравеопазване, ефективна мрежа за социална си-
гурност, включително пенсионна система, програми за социално подпомагане, инфраструк-
тура, публична администрация, ефективна и ефикасна съдебна система, пожарни, линейки, 
полиция, училища, детски градини и т.н. 

Четирите "П" (на англ. 4Rs) на данъците се отнасят до основните ползи, които произти-
чат от данъчното облагане:

• Приходи(Reevenue) – за финансиране на обществени услуги, инфраструктура и админи-
страция

• Преразпределение(Redistribution) – данъчното облагане може да се използва като ин-
струмент за преразпределение на богатството в една икономика

• Преоценяване(Repricing) – ограничаване на обществените "злини" като потреблението на 
тютюн и въглеродните емисии

• Представителство(Representation) – изграждане на по-здрави демократични процеси, 
като се има предвид, че по-голямата зависимост на държавните разходи от данъчните при-
ходи е тясно свързана с по-високо качество на управлението и политическото представи-
телство.

Ресурс за учители
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Хората и предприятията плащат данъци върху доходите и транзакциите от много отдавна. 
През 1789 г. Бенджамин Франклин казва: "На този свят нищо не е сигурно, освен смъртта и 
данъците". През по-голямата част от историята на човешката цивилизация това е било вярно. 
Въпреки това в последната ера на интернационализираните финанси, супер богатите физиче-
ски лица и мултинационалните корпорации разполагат със способи за избягване и укриване 
на данъци без особени последствия от страна на техните правителства, ЕС, ООН или друг меж-
дународен ръководен орган. Всъщност правителствата по целия свят също се стремят да ухаж-
ват свръхбогатите, като намаляват данъците за лицата с най-високи доходи и корпорациите в 
"надпревара към дъното". Последиците от укриването и избягването на данъци са:

• По-малко приходи за финансиране на обществените услуги и националното раз-
витие

• По-малко преразпределение на доходите, което означава по-голямо неравенство

• По-малко преоценки, което означава по-малък контрол върху публичните "блага"

• По-малко ефективно представителство, което означава по неефективна демо-
крация

Избягването на данъци е законно използване на данъчните закони за намаляване на да-
нъчната тежест. Физическите и юридическите лица намират начини (или плащат на скъпи 
финансово-консултантски фирми да им помогнат да намерят начини) да намалят законно да-
нъчните си задължения до възможно най-ниски нива. Това често означава да се намерят и да 
се приложат възможно най-много данъчни облекчения. Освен това, тъй като всички данъчни 
системи са сложни, данъчните специалисти са открили много "вратички", които имат техни-
чески особености, които могат да се използват за допълнително намаляване на данъчните 
задължения (за тези, които знаят как да ги използват). 

Укриването на данъци е незаконно укриване на данъци от физически лица, корпорации и 
тръстове. Това може да включва недеклариране или занижаване на получените доходи, над-
ценяване на приспаданията, деклариране на неверни разходи и приспадания, деклариране 
на лични разходи като служебни разходи и прехвърляне или укриване на доходи или активи.

Какво се случва, когато някои не плащат данъците си? 

Когато тези, които биха могли и трябва да допринесат най-много за развитието на една дър-
жава, предпочитат да избягват или да не плащат своя справедлив дял данъци, правителството 
остава с по-малък общ бюджет, с който да постигне своите цели и обещания в областта на 
държавната политика. Докато в същото време разходите за поддържане на модерна инфра-
структура, образование, здравеопазване и социални системи продължават да растат. Когато 
физическите и юридическите лица, които печелят най-много, могат да избегнат плащането на 
данъци, като преместят дейността си или доходите си "в офшорна зона", това ограничава въз-
можностите за фискална политика на правителствата, които се стремят да увеличат данъчните 
приходи, тъй като всяко увеличение на данъчните ставки, насочено към лицата с най-високи 
доходи, може лесно да бъде избегнато. В резултат на това за много държави единствените 
възможности са или да увеличат данъците за тези, които не могат да преместят операциите 
си в офшорни зони: бедните и средната класа, или да позволят влошаване на качеството на 
обществените услуги.



7

Речник

Данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ): 
Облагане на доходите на физически лица и еднолични търговци от трудови правоотношения, 
стопанска дейност, наем, прехвърляне на права и имущество и други.

Данъчно облекчение: 
Данъчното облекчение e намаление на дължимия данък. Може да се ползва облекчения за 
намалена работоспособност, доброволно осигуряване и застраховане, осигурителен стаж при 
пенсиониране, дарения, млади семейства, деца, деца с увреждания и безкасови плащания.

Държавен данък: 
Данък, който се събира и плаща на централното правителство.

ЕС-27:
Oтнася се за 27-те държави членки на Европейския съюз. 27-те държави членки на ЕС-27 са: 
Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, 
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, 
Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция. 

Корпоративен данък: 
С корпоративен данък се облага печалбата на юридически лица. 

Косвни данъци: 
Данък, който се начислява върху търговията със стоки и услуги, като например ДДС.

Местен данък: 
Данък, който се събира от и плаща на местната власт.

ОИСР: 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е междуправителствена органи-
зация, основана през 1961 г. с цел да стимулира световната търговия и икономическия про-
грес. В ОИСР членуват 38 държави.

Преки данъци: 
Данък, който се начислява на дадено лице или имущество, например данък върху доходите.

Прогресивен данък: 
Tова е данък, основан на платежоспособността на данъкоплатеца, така че средната данъчна 
тежест се увеличава с нарастването на дохода, т.е. прогресивният данък налага по-ниска став-
ка на лицата с ниски доходи, отколкото на лицата с високи доходи. 
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Пропорционален (плосък) данък: 
При пропорционалната система на облагане размерът на данъчната ставка остава един и 
същ, а данъчното задължение се изменя пропорционално с изменението на данъчната ос-
нова. Този вид данъчно облагане не води до промяна в съотношението на доходите преди и 
след облагането. 

Регресивен данък: 
Данък, който се прилага еднакво за всички, независимо от дохода, като от лицата с ниски до-
ходи се взема по-голям процент от дохода, отколкото от лицата с високи доходи. Пример за 
регресивен данък е ДДС. 

Тръст
Крупно обединение, възникнало при концентрацията на производството и капитала.
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Факти за България

Население: 6.927 милиона 
БВП: 119 951 млн. лв. за 2020 г.

Български държавен бюджет 

Източник: Бюджет 2020 г. накратко, Министерство на Финансите

Източник: Министерство на финансите, Бюджет 2020 накратко
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Бюджет 2020, Разбивка на приходи и разходи, Капитал

Източник: Капитал, разбивка на бюджет 2020 г.

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2019/11/01/3984930_bjudjet_2020_vsichki_da_sa_dovolni/
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Отчет на данъчните приходи за 2020 г., Министерство на финансите

Източник: Министерство на финансите, Отчет на данъчните приходи за 2020 г.

https://www.minfin.bg/bg/1296
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“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). 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.“

Най-големите компании в България плащат по-малко данъци от останалите, ЕС „За Земята”

https://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2022/09/doklad_edit_2022.pdf
https://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2022/09/doklad_edit_2022.pdf
https://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2022/09/doklad_edit_2022.pdf
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ / АДАПТИРАНЕ 
ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА

Ако учениците имат достъп до мобилни или 
компютърни устройства, дейностите могат да се 

дигитализират, чрез платформи за групова онлайн 
работа като Padlet (www.padlet.com),  

Mentimeter (https://www.mentimeter.com/),  
Miro (https://miro.com/) и други. Това ще развие 
компютърната им грамотност, но и ще намали 

екологичния отпечатък от упражненията.  
Подходящи и за дистанционна работа в екип. 

http://www.padlet.com
https://www.mentimeter.com/
https://miro.com/
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  ДЕЙНОСТ 1:
РАЗБЪРКАЙ ДАНЪКА!

Цел: Разбива ледовете между участниците и насърчава дискусията за отношението 
към данъците

Време: 15 минути

Ще ви трябва: лист хартия и молив за всеки участник.

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Дайте на всеки участник малко късче хартия и молив. Помолете 
ги да запишат първото нещо, което им хрумне, когато чуят думата 
„данък“.

2. Помолете ги да сгънат парчето хартия и да го пуснат в купа.

3. Разбъркайте листчетата и нека всеки ученик изтегли по листче. 
Следва да прочетат какво е написано. 

4. Помолете участниците да сформират малки групи с най-близките 
до тях хора и да отделят няколко минути да обсъдят написаното 
на хартиените листчета. 

5. Помолете всяка малка група да сподели с останалите какво са 
прочели и да обсъдят защо според тях участниците са написали 
това.

6. Попитайте цялата група дали смятат, че има доминиращо 
разбиране за данъци сред групата въз основа на коментарите, 
които са чули. 
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  ДЕЙНОСТ 2:
ВСИЧКО ЗА ДАНЪЦИТЕ

Цел: Да провокирате учениците да мислят и обсъждат различните видове данъци и 
тяхното предназначение

Време: 30 минути

Ще ви трябва: Дъска и маркери

Подход: Индивидуална работа, работа по двойки, споделяне – Използвайки този под-
ход, учителят задава отворен въпрос и учениците самостоятелно обмислят за минута 
или две. След това всеки ученик се обръща към съседа си и те обсъждат въпроса в 
продължение на две до пет минути. Накрая, целият клас се включва в дискусия, в която 
учениците вдигат ръце и споделят всички идеи, които са събрали.

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Съществуват много различни видове данъци. Започнете със 
събиране на идеи и попитайте учениците колко различни 
данъци могат да назоват? Помолете учениците да помислят тихо 
за минута-две.

2. Помолете учениците да си партнират със седящия до тях ученик 
и да обсъдят идеите, които са им хрумнали, в продължение на 2-5 
минути.

3. След 2-5 минути помолете учениците да споделят отговорите си и 
ги запишете на дъската.

4. Попитайте учениците: За какво според вас служат данъците? 
Каква е целта на данъчното облагане? Помолете учениците да 
помислят тихо за минута-две.

5. Помолете учениците да споделят мнението си с партньора си в 
продължение на 2-5 минути.

6. След 2-5 минути помолете учениците да споделят отговорите си и 
ги запишете на дъската.
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7. Помолете учениците да посочат услуги, които правителството 
предоставя чрез данъчно облагане (например: обществен 
транспорт, образование, здравеопазване, социални помощи и 
др.). Помолете учениците да помислят тихо за минута-две.

8. Помолете учениците да споделят отговорите си с партньора си в 
продължение на 2-5 минути.

9. След 2-5 минути помолете учениците да споделят отговорите си и 
ги запишете на дъската.

10. Групова дискусия: Попитайте учениците: Бихте ли предпочели да 
имате ниски данъци и по-малко обществени услуги или по-високи 
данъци и повече обществени услуги?

11. Помолете учениците да предложат нови идеи за данъчно 
облагане, които правителството би могло да използва, за да 
увеличи приходите си. 

Дайте определение за избягването на данъци и укриването на данъци и обяснете 
разликата между тях.

Укриването на данъци е незаконното укриване на данъци от физически лица, 
корпорации и тръстове. За разлика от укриването на данъци, избягването на 
данъци е законното използване на данъчното законодателство за намаляване на 
данъчната тежест. Това често обаче е морално съмнително.
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  ДЕЙНОСТ 3:
ХОДЕЩ ДЕБАТ

Цел: Да провокирате учениците да участват в дебат за данъчната справедливост

Време: 60 минути

Ще ви трябва: 3 листа хартия и маркер за дебата, както и хартия и молив за всеки 
ученик за дискусията

Подход: Ходещият дебат” е начин да се насърчат младите хора да се замислят за пози-
цията си по даден въпрос, да изразят своите виждания и да изслушат противоположни 
гледни точки.

1. Кой според вас трябва да плаща данъци? Сложете бележки с 
думите „СЪГЛАСЕН“ и „НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН“ в двата края на стаята. 
Ако желаете, може да поставите трета бележка с „НЕ СЪМ СИГУРЕН“ 
в средата на стаята.

2. Помолете участниците да застанат в средата на стаята и им 
прочетете твърдение.

3. Поканете участниците да се преместят в един от двата края на 
стаята според степента, в която са съгласни или несъгласни с това 
твърдение, или да останат по средата, ако не са сигурни.

4. Насърчете участниците да обяснят причините да изберат къде да 
застанат. По време на дискусията те могат да се движат, ако някой 
изкаже аргумент, който променя на виждането им по темата.

5. Ако цялата група е съгласна, можете да изиграете „адвокат на 
дявола“, за да се получи дискусия.

 * Адвокат на дявола – нарицателно за хора, които защитават 
спорни идеи

6. Дайте на участниците пространство да обяснят своята гледна 
точка и да се разнищят нюансите в дискусията.

---------------------------------------------------------------------------------------
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Твърдения:

• Вярвам, че всеки трябва да плаща токова данъци, колкото е редно/колкото му 
се полагат.

• Мисля, че хората трябва да плащат повече данъци, отколкото корпорациите.

• Мисля, че корпорациите трябва да плащат повече данъци от хората.

• Данъците са от решаващо значение за плащането на обществени услуги като 
образование, здравеопазване и транспорт.

• Мисля, че бизнесът трябва да плаща повече данък, отколкото плаща в момента.

• Морално погрешно е хората да избягват плащането на данък.

• Морално погрешно е бизнесът да избягва плащането на данък.

Обобщение след „ходещия“ дебат:

Обсъдете концепцията за данъчна справедливост с учениците си. Данъчната справед-
ливост включва премахване на вратичките, които позволяват избягване на корпора-
тивния данък, създаване на прозрачна глобална финансова система и премахване на 
секретността на международната данъчна система.

Избягването на данъци не е просто несправедливо, а струва на развиващите се страни 
приблизително 200 до 300 милиарда долара всяка година в изгубени приходи. 

Покажете на учениците видеоклипа на Christian Aid „Къде са отишли всички пари?“ от-
носно данъчната справедливост. https://www.youtube.com/watch?v=RzXrDxOizGw 

Помолете учениците да изпълнят следното писмено упражнение, след като изгледат 
видеоклипа. 

Учениците трябва да довършат изреченията:

1. 3 интересни неща, които научих от видеото, са...

2. 2 неща, от които бях изненадан, са...

3. 1 нещо, за което бих искал да науча повече, е...

https://www.youtube.com/watch?v=RzXrDxOizGw
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  ДЕЙНОСТ 4:
РОЛЯТА НА ДАНЪЦИТЕ В ОБЩЕСТВОТО

Цел: Да насърчи участниците да обмислят ролята, която данъците играят в обществото

Време: 45 минути

Ще ви трябва: флипчарт и маркер, химикалки и листове хартия за малките групи

1. В малки групи помолете участниците да посочат услугите, които 
правителството предоставя чрез събраните данъците (например: 
обществен транспорт, образование, социални помощи и др.). 
Помолете ги да подредят по важност 5-те най-приоритетни услуги 
за тях. Докато това се случва, залепете 5 празни листа хартия на 
различни стени/места в стаята.

2. Помолете всяка група да представи своите топ 5 приоритетни 
услуги и да ги запише на флипчарт. Поставете звездичка 
до приоритетите, които се повтарят, за да може лесно да се 
идентифицират най-популярните. След като стане ясно кои са 
най-често посочваните пет приоритета, запишете всеки един на 
вече разлепените листове по стаята. 

3. Помолете участниците да застанат до приоритета, който ги 
вълнува най-много. Ако до един приоритет стоят твърде много 
хора, помолете доброволци да преминат към други услуги, за да 
се получи добра дискусия. Помолете ги да разговарят(в малките 
групи) за 10 минути за следното:

– Смятате ли, че правителството се справя добре с предоставя-
нето на тази услуга?

– Какви са проблемите? Можете ли да измислите някакви реше-
ния?

– Смятате ли, че имате влияние върху начина, по който прави-
телството решава тези проблеми?

– Как се чувствате, когато обсъждате тази теми?

---------------------------------------------------------------------------------------
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4. Помолете малките групи да представят позицията си пред останалите.

Запишете техните коментари на флипчарт и обобщете основните аргументи. 

5. Споделете някои от основните факти за събирането на данъци (от Ресурс за учители, 
стр. 4). Попитайте групата:
– Намирате ли някои от тези факти за изненадващи?
– Притесняват ли ви някои от тези факти? Защо?
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ДЕЙНОСТ 5:
ДАНЪЧНА ЗАКУСКА!

Цел: Да информирате участниците за глобалния характер на данъчното облагане.

Време: 1 час

Ще ви трябва: Флипчарт, фотокопия А4 на "Картата на банановите печалби"

• Започнете, като помолите групата да разговаря по двойки за това 
какво са закували днес. Помолете ги да обсъдят каква е връзката 
между закуската им и останалия свят. За да предизвикате дискуси-
ята, можете да споделите с групата цитат от Мартин Лутър Кинг "... 
Преди да сте приключили със закуската си сутрин, вие сте зависи-
ли от повече от половината свят".

• Помолете ги да съобщят на групата за всички проблеми, свързани 
с глобалната справедливост, които са възникнали по време на об-
съждането на закуската им.

• Разделете участниците на групи от по 3-4 участници. За целта на 
упражнението, да предположим, че хората често ядат банан за за-
куска. Могат ли те да се сетят за някаква връзка между банана и 
плащането на данъци? Поканете групата да сподели своите идеи.

• Покажете на всяка група копие от "Картата на банановите печал-
би". Обяснете, че картата показва разбивка на печалбите от про-
дажбата на банани, произведени от корпорацията "Жълти бана-
ни" и къде се декларират печалбите. Помолете групата да обсъди 
в продължение на 10 минути дали са забелязали нещо интересно 
в някои от местата, където корпорацията "Жълти банани" получа-
ва печалби от производството на банани. Какви въпроси поражда 
това у групата?

• Представете фотокопия на “Перспективи за данъците”. Помолете 
групите да обсъдят разликите между различните гледни точки. По-
молете ги да отговорят на някои от тези въпроси:

---------------------------------------------------------------------------------------
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– С кои възгледи сте най-съгласни?

– Какви са причините за различията във възгледите?

– Смятате ли, че има гледни точки, които липсват?

– Смятате ли, че всеки от говорителите казва истината?

– Какви са проблемите на глобалната справедливост, повдигна-
ти в различните гледни точки?

• Помолете всяка група да обобщи резултатите от дискусията пред 
останалите и групово да обсъдят глобалното данъчно облагане.

• Преди тази дейност: разберете цената на 1 банан във вашия реги-
он. Помолете учениците да я познаят. 
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Перспективи за данъците

Голяма счетоводна фирма 

“Изглежда, че сред външните заинтересовани страни се е появила обезпокоителна 

тенденция да правят "морални" преценки за данъчното планиране и да очакват от 

дружествата да управляват данъчните си дела по "морален" начин. “

Представител на голяма счетоводна фирма пише във финансово списание.

Южни правителства
“Един от най-належащите проблеми, пред които е изправен нашият континент, е 
освобождаване на африканските страни от зависимостта им от чуждестранна помощ и 
задлъжнялост към тях. Задължително условие за това е мобилизиране на вътрешните ресурси.“

Форум на африканските данъчни администратори (форум на африканските държавни служители), 
Претория, 2008 г.

“Предприятията умишлено заличават границата между страна на произход и страните, в 
които извършват дейност, с цел да избегнат плащането на данъци.“

Дармин Насутион, Генерален директор по данъчното облагане на Индонезия, 2009 г.

Северните правителства

“Ще предприемем нови мерки за борба с данъчните убежища, които изтеглят пари от 

развиващите се страни – пари, които иначе биха могли да бъдат похарчени за помощи, 

ваксинации, икономическо развитие и работни места.“

Гордън Браун, министър-председател на Обединеното кралство, 2009 г. 

“Не можем да продължаваме да толерираме укриването на големи суми капитал с цел 

избягване на данъчното облагане. “

Декларация от срещата на върха на Г8, 2009 г.

Кампанийна група 
Подкрепяме равнопоставеността в данъчното облагане и се противопоставяме на вратичките и изкривяванията в данъчното облагане и регулациите, както и на произтичащите от тях злоупотреби. Насърчаваме спазването на данъчното законодателство и се противопоставяме на укриването на данъци, избягването на данъци и на всички механизми, които позволяват на собствениците на богатство и контролиращите органи да избегнат отговорностите си към обществата, от които те и тяхното благосъстояние зависят. Данъчните убежища или финансовите тайни са в центъра на проблема и ние се противопоставяме на тези практики. 

Мрежа за данъчна справедливост – кампанийна група
Без посредници в развитите страни, онези, които се опитват да избегнат плащането на задълженията си в развиващите се страни, няма да могат да работят. Но има много хора, които са готови да помогнат; добре платени адвокати и счетоводители, които разработват агресивни стратегии за избягване на данъци; банкери и администратори на данъчни убежища, където приходите могат да бъдат скрити в сложни офшорни структури от тръстове и фиктивни компании. Основните техники за укриване на данъци са добре известни, но трудно доказуеми. 

Christian aid, група за борба с бедността 
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Картата на банановите печалби

21

13% Латинска Америка 
(производство)

8% Люксембург 
(финансови разходи)

8% Каймановите острови 
(услуги по снабдяване)

4% Ирландия, 
(използване на марката)

4% Остров Ман 
(застраховка)

6% Джърси  
(управленски функции)

17% Бермуда 
(дистрибуционни услуги)

39% Великобритания 
(търговия на 

дребно, маркетинг и 
дистрибуция)

Източник: The Guardian
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ДЕЙНОСТ 6:
ТЕМАТА: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Цел: Използвайки метода "Прочети и обясни" по двойки, учениците се превръщат в 
експерти по данъчните убежища и неправилното трансферно ценообразуване и обяс-
няват на партньора си какво са научили.

Време: 1 час

Ще ви трябва: Флипчарт, фотокопия на "картата на банановите печалби" в размер А4.

Допълнителни видео материали: 
https://www.youtube.com/channel/UChFPQ0GYmGjI2d251lTRTag
https://www.youtube.com/watch?v=JRlndgfIpb4
https://www.youtube.com/watch?v=nSRj46PkozQ

Започнете с това, че има редица начини, по които компаниите могат да избегнат или 
да заобиколят плащането на данъци. Всъщност плащането на възможно най-малко 
данъци, независимо от социалните последици, се е превърнало за много хора в при-
емлив начин за правене на бизнес.

Може да покажете на учениците един от видеоклиповете, изброени по-горе, като въ-
ведение.

В рамките на тази дейност участниците ще разгледат някои от практиките, които поз-
воляват укриване на данъци, като например неточното ценообразуване и данъчните 
убежища. Някои от тях са незаконни, а други са технически законни, но включват из-
ползването на "вратички". Важно е да се отбележи, че малките и средните предприя-
тия, като местните магазини и доставчиците на услуги, не могат да се възползват от 
същите международни данъчни вратички и поради това са в по-неблагоприятно кон-
курентно положение в сравнение с глобалните корпорации. 

Участниците работят по двойки, както следва:
1. На всяка двойка се дава “Работен лист“. В началото двамата преминават през целия 

текст, за да разберат същността му.

2. След това те се редуват да четат и да обобщават устно всеки параграф. И двамата 
прочитат първия параграф. След това единият го обобщава (без да гледа текста), а 
другият проверява точността на абзаца и дава подсказки, за да помогне, ако нещо 
е пропуснато.

3. След това те прочитат следващия абзац и сменят ролите си, докато завършат целия 
текст.

4. Накрая те се спират, за да обмислят собственото си мнение върху работния лист.

---------------------------------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/channel/UChFPQ0GYmGjI2d251lTRTag
https://www.youtube.com/watch?v=JRlndgfIpb4
https://www.youtube.com/watch?v=nSRj46PkozQ
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РАБОТЕН ЛИСТ

Данъчните убежища – какъв е проблемът? 

Данъците са в основата на доброто управление и са ключът към богатството или бедността на 
нациите. Въпреки това на много места големите компании и богатите физически лица могат 
да избегнат отговорностите си по отношение на плащането на справедливи данъци. 

Данъчните убежища предлагат не само ниски или нулеви данъци, но и нещо по-мащабно. 
Това, което те правят, е да предоставят на хората или организациите възможности да заобика-
лят правилата, законите и регулациите на други страни, като използват поверителността като 
основен инструмент. 

Системата на офшорните зони е "мъртва точка" в международната икономика – това обяснява 
защо толкова малко хора са осъзнали проблема с данъчните убежища. И все пак данъчните 
убежища са една от структурите, които позволяват ограбването на милиарди долари от по-бе-
дните страни. 

Колко голям е проблемът и какво е неговото естество? 

Активите, държани в офшорни зони, извън обсега на ефективното данъчно облагане, се рав-
няват на около една трета от общите световни активи. Над половината от световната търговия 
преминава през данъчни убежища. Сумата, която развиващите се страни губят заради данъч-
ните убежища, е много по-голяма от годишните средства за помощи.

Използването на принципа на поверителност и на данъчни вратички за избягване на данъци 
се случва не само на островите и в малките държави. Най-големите финансови центрове като 
Лондон и Ню Йорк, както и държави като Швейцария и Сингапур, предлагат секретност и дру-
ги специални предимства, за да привлекат чуждестранни капиталови потоци. Тъй като корум-
пирани диктатори и други елити изземват финансовите активи на своите страни и ги премест-
ват в тези финансови центрове, икономиките на развиващите се страни са лишени от местен 
инвестиционен капитал, а правителствата им – от крайно необходимите данъчни приходи. 

Страните, които губят данъчни приходи, стават по-зависими от чуждестранна помощ. 

Какво е общото между данъчните убежища? 

• Секретност

• Позволяват на нерезиденти да откриват банкови сметки

• Ниска или никаква корпоративна данъчна ставка 

• Не разкриват информация на други държави 

Къде са?

• Кайманови острови – $ 2 трилиона

• Швейцаря, Остров Ман, Джърси, Делауеър и много други места по света се считат 
за данъчни убежища, въпреки че няма списък, за който всички да са съгласни. 

Слушайте подкаста на Planet Money, в който се показва колко лесно е да се създаде офшорна 
компания в данъчно убежище https://www.npr.org/2016/04/06/473279684/encore-planet-money-
sets-up-an-offshore-company-in-a-tax-haven 
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https://www.npr.org/2016/04/06/473279684/encore-planet-money-sets-up-an-offshore-company-in-a-tax-haven
https://www.npr.org/2016/04/06/473279684/encore-planet-money-sets-up-an-offshore-company-in-a-tax-haven
https://www.npr.org/2016/04/06/473279684/encore-planet-money-sets-up-an-offshore-company-in-a-tax-haven
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РАБОТЕН ЛИСТ

Неправилно трансферно ценообразуване

Неправилно трансферно ценообразуване, наричано още „готвене на сметки“, на пръв поглед 
може да изглежда като въпрос, който интересува само счетоводителите или юристите. Въпре-
ки това тo е от значение за всички, които се интересуват от борбата с бедността и неравенство-
то по света. Става въпрос за начина, по който бизнесът, и по-специално мултинационалните 
корпорации, прехвърлят милиарди лева от печалбите си между държавите, за да намалят или 
дори да избегнат изцяло плащането на данъци. 

При мултинационалните компании функционира система, наречена трансферно ценообразу-
ване, когато дъщерно дружество на компанията майка продава нещо на друго дъщерно дру-
жество в друга държава – това може да бъде всичко от ядрени реактори до корнфлейкс. Тази 
схема може да се прилага и за продажбата на неща като управленски услуги и застраховки. 
Доколкото дъщерните дружества на една и съща мултинационална компания се таксуват вза-
имно на справедлива пазарна цена – известна в регулаторните среди като цена между незави-
сими търговци – такива сделки са напълно законни. 

Какъв е проблемът? 

На практика трансферното ценообразуване означава, че дъщерно дружество на дадена ком-
пания може да начислява значително по-ниски или завишени такси за стоки и услуги на друго 
дъщерно дружество в друга държава, за да сведе до минимум данъчните си задължения. Сто-
ките се изнасят и продават на дъщерно дружество на по-ниски цени от страната, в която са 
били произведени, и така печалбите остават ниски, което означава, че данъците, плащани в 
тази страна, също са ниски.

Компанията, която ги купува, след това ги продава на истинската им пазарна стойност в стра-
на, където данъчната ставка е много по-ниска. Тази практика обикновено не е възможна, ко-
гато има конкурентен продукт, който може да осигури сравнение на цените – например корн-
флейкс, произведен от друг производител – но често работи, когато дружеството има уникален 
продукт, например собствена търговска марка. В този случай е по-трудно за компетентните 
органи да определят независима стойност, или в някои случаи, когато се твърди, че оригинал-
ният продукт е имал добавена стойност във втората страна с по-ниски данъци. 

В други случаи стоки от богати страни се продават на развиващи се страни на силно завишени 
цени, за да може компанията купувач да прехвърли големи суми пари в чужбина и същевре-
менно да намали данъчните си задължения у дома. 

ОИСР въведе глобални данъчни реформи за справяне със злоупотребите с трансферното це-
нообразуване, наречени процес “Ерозия на базата и прехвърляне на печалби“. Много активи-
сти обаче са загрижени, че той не е достатъчно задълбочен и че развиващите се страни не са 
участвали в изготвянето на правилата. 

При положение, че 60% от световната търговия понастоящем се осъществява в рамките на 
многонационални компании, а не между тях, тази практика е наречена „най-ужасната глава 
в световната икономическа история след робството“ от бизнесмена и автор Реймънд Бейкър. 

Гледайте този видеоклип „Трансферно ценообразуване и данъчни убежища“ от Кан 
академията, за да научите повече за това как работи трансферното ценообразуване.  
https://www.youtube.com/watch?v=TLSYwkWCIzA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=TLSYwkWCIzA&feature=youtu.be
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  ДЕЙНОСТ 7:
КОЙ ИМА ВЛАСТТА?

Цел: Запознаване на учениците с неравенството на позициите, по отношение на да-
нъчните политики

Време: 1 час

Ще ви трябва: Флипчарт, фотокопия на "картата на банановите печалби" в размер А4.

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Разделете класа на две групи и дайте на едната група картата 
за ролята на АCME – тухлена компания, а на другата картата 
на правителството. Информирайте групите, че те трябва да се 
подготвят за среща помежду си, за да уговорят размера на данъка, 
който ще бъде платен от ACME на правителството на Тамбия. 

2. Всяка група трябва да отдели време да обсъди ролята си, да 
съгласува позиция и след това да назначи говорител, който да 
защитава позицията им. Насърчете всяка група да си представи 
какви биха могли да бъдат аргументите за техните позиции. 

3. След това, на срещата, на двете страни се дава възможност да 
представят своите виждания. Говорителите на правителството 
на Тамбия ще посочат какъв данък очакват да плати Acme Brick 
Company и за какво планират да похарчат парите. След това 
компанията Acme Brick ще обясни колко данък очаква да плаща 
и защо цифрата е по-малка от тази на правителството. Какво ще 
трябва да пожертва правителството, ако не получи толкова данък, 
колкото е очаквало?

4. За да добавите към или завършите дискусията, прочетете някои 
от фактите в “Ресурс за учители” стр.4. 

Помислете:

• Кой имаше повече власт в тези отношения – корпорацията или правителството?

• Колко различен би бил процесът на преговори, ако се провеждаше между корпо-
рацията и развита страна?
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РОЛЕВИ КАРТИ

Acme Brick Company (ABC)

Вие сте най-голямата компания за тухли в света – произвеждате 60% от всички тухли. 
Отворили сте фабрика в една измислена развиваща се страна, наречена Тамбия. На-
ционалната валута в Тамбия е еврото.

След приспадане на производствените разходи (заплати и суровини), стойността на 
тухлите произведени във вашата фабрика и продадени тази година са 2 милиарда 
евро. Корпоративният данък в Тамбия е 25% – при този процент ще платите 500 мили-
она евро данък. За да увеличите печалбите, искате да намалите данъчната си сметка 
колкото е възможно повече.

По-долу са някои аргументи, които можете да използвате, за да намалите дължимите 
данъци:

Трябваше да купим компютри от нашата компания майка, за да следим 
продажбите / поръчките / акаунтите и т.н. Всяка компания в днешно време се 
нуждае от компютри. Пазарната цена за компютрите, които сте внесли възлиза 
на 50 милиона евро. Но според отчетите, които подавате, сте платили 500 
милиона евро на вашата компания майка за компютрите.

Компанията ACME Brick е най-престижната марка в тухлената индустрия – хората 
се доверяват на нашите тухли – тамбийската фабрика трябваше да плати за 
правото да използва името ACME Brick. Бранд името е собственост на дъщерно 
дружество на ACME Bricks, регистрирано в Гренландия. Таксували са ви 500 
милиона евро за правото да отпечатате „ACME“ върху тухлите си.

Трябваше да привлечем консултанти от компанията майка, за да помогнат при 
проектирането на производствените и маркетинговите стратегии, за да можем 
да максимизираме печалбата. Консултации се заплащат на друго дъщерно 
дружество на ACME Bricks, което е базирано в Антарктида. Пазарната стойност 
на услугите би възлизала на 50 милиона евро – но Acme Bricks Antarctica Ltd. са 
ни таксували 500 милиона евро.

ABC Tambia също така прави дарение от 25 милиона евро за изграждането 
на Acme болница в селски район на страната. Това дарение се приспада от 
стойността на дължимите данъци.
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Правителство на Тамбия

Тамбия наскоро приветства инвестиция от компанията Acme Brick Company, която е 
построила най-голямата тухлена фабрика на тамбийска земя. Данъчни служители са 
разгледали отчетите на ABC Tambia и виждат, че компанията има приход от 2 милиар-
да евро през последната година. Корпоративния данъкът в Тамбия е 25% – това озна-
чава, че ABC Tambia трябва да плати данък в размер на 500 милиона евро за тази годи-
на. Като тамбийско правителство, трябва да решите какво бихте могли да направите с 
тези пари. Също така, имайте предвид, че догодина предстоят избори.

100 милиона евро за десет нови държавни болници 
Болниците ще съдържат най-съвременното медицинско оборудване и 
драстично ще подобрят здравеопазването в Тамбия. Парите също биха покрили 
мрежа от селски клиники за осигуряване на първично лечение. 

100 милиона евро за заплати на 10 000 държавни служители
Има драстична липса на персонал за обществени услуги в Тамбия. Тези пари 
биха позволили да се наемат допълнителни 10 000 учители, медицински сестри, 
полицаи, машинисти на автобуси и влакове и други за следващите 5 години. 

50 милиона евро за основна схема за напояване
Тамбия е много суха страна – вали рядко и в резултат на това голяма част от 
страната е неблагодатна за земеделие. Експерти, работещи в правителството 
са изготвили тригодишна програма за напояване, която би подобрила 
производителността на тамбийското земеделие с 50 милиона евро всяка година 
– но те се нуждаят от първоначална инвестиция в размер на 50 милиона евро, 
за да се реализира проектът.

50 милиона евро за трамвайна мрежа 
Столицата на Тамбия е постоянно задръстена от трафика, а замърсяването е 
основна заплаха за здравето на населението. Трамвайната мрежа ще позволи 
да се стига пеша до центъра на града и да се отървете от смога.

100 милиона евро за благоустройствена програма
Схемата за благоустройство би позволила на Тамбия да се справи с 
безработицата като същевременно ще подобри инфраструктурата включително 
пътища, мостове и тунели.
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ДЕЙНОСТ 8:
4-ТЕ П-ТА НА ДАНЪЧНАТА МОЗАЙКА

Цел: Да провокирате учениците да мислят за целите на данъчните политики

Време: 1 час

Ще ви трябва: фотокопия на “Допълнителна информация за 4-те П“, “Таблицата за 
4-те П“ за всеки участник.

Медийни ресурси: https://www.youtube.com/watch?v=HoSUuxbD9k8

Представете на учениците концепцията за четирите "П" на данъците. Може да пуснете 
краткия видеоклип на Мрежата за данъчна справедливост като въведение.

Дейност: 

1. Разделете класа на няколко екипа от 4 души. Нека екипите да си определят име на 
екипа и да изберат ръководител.

2. Разпределете на всеки член на екипа едно от 4-те П-та. 4-те П-та са Приходи, 
Преразпределение, Преоценка и Представителство.

3. Всеки член на екипа трябва да прочете и запознае със своето П.

4. Като група, те ще обсъдят и изяснят разбирането си за техния конкретен П и ще 
помислят за допълнителна информация, която биха искали да намерят. Ако е 
възможно, нека направят онлайн проучване по темата.

5. Учениците споделят каква информация са научили за своя индивидуален П.

6. Те трябва да направят кратка презентация на своя екип. Останалите задават 
въпроси, за да помогнат за изясняването.

7. Учениците могат да попълнят своя П сегмент в таблицата.

8. Екипите попълват въпросник, за да проверят знанията си за 4-те П и за общи 
познания за българската данъчна система.

---------------------------------------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=HoSUuxbD9k8
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ВЪПРОСИ

1. Националната агенция за приходите е отговорна за събирането на данъци в България. 
Вярно или грешно? 

Отговор – Вярно

2. Колко са данъчните приходи в централния и местните бюджети за 2020? 

Отговор – 24 839 902,7 хил. лв.

3. Данък върху стоки и услуги, включен в цената на много ежедневни покупки? Данък върху 
доходите на физическите лица, Корпоративни данъци, ДДС, Акцизи?

Отговор – ДДС

4. Правителствата използват данъци, за да насърчават/обезкуражат определени 
потребителски поведения. Това е известно като? Приходи, Преразпределение, 
Представителство, Преоценка. 

Отговор – Преоценка

5. Как се нарича платим данък при наследство (пари или имущество)? Местен данък, 
Корпоративен данък, Данък върху наследствата или данък, удържан при източника?

Отговор – Данък върху наследствата

6. Правителствата трябва да носят отговорност пред своите граждани, плащащи данъци. Как 
се нарича това? Приходи, преразпределение, представителство, преоценка. 

Отговор – Представителство.

7. Акцизите върху алкохола, тютюна и горивата са преки данъци. Вярно или невярно? 

Отговор – невярно.

8. Колко е корпоративния данък в България? – 10%, 12.5%, 17.3%, 25%? 

Отговор – 10%

9. Данъчна система, при която тези, които получават по-високи доходи, плащат по-високи 
данъци, е известна като? Прогресивна данъчна система или регресивна данъчна система. 

Отговор – Прогресивна данъчна система.

10. Кой данък съставлява най-голямата част от данъчните приходи, събрани през 2020 г.? 
Данък върху дохода, корпоративен данък, ДДС, туристически данък. 

Отговор – ДДС
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 4-ТЕ П

Приходи

По-голямата част от текущите приходи в дър-
жавния бюджет идват от данъчно облагане 
като ДДС, данък върху дохода, акциз, мито, 
корпоративни данъци и др.

Правителствата използват данъчните прихо-
ди за финансиране на основни обществени 
услуги, включително социално подпомагане, 
образование, здравеопазване, обществен 
транспорт, отбрана и правосъдие и др.

Преразпределение

Правителствата използват данъците, за да 
осигурят по-равномерно разпределение на 
богатството в икономиката. Преразпределе-
нието на богатството в една икономика може 
да се осъществи като трансфер на богатство 
от богати към бедни, т.е. събиране на данък 
върху доходите от хора с високи доходи, за 
да се изплаща обезщетение за безработица 
на тези, които са безработни. 

Преоценяване

Правителствата могат да използват данъци, 
за да насърчават или възпират определени 
поведения на потребителите.

Например, по-ниските данъчни ставки мо-
гат да помогнат за увеличаване на потреби-
телските разходи и създаването на работни 
места. Скорошен пример за това беше на-
малената ставка на ДДС (от 20% на 9%) за 
ресторантьорски и кетъринг услуги, с цел 
подпомагане на бранша за преодоляване на 
последиците от COVID 19 и запазване на ра-
ботните места в сектора.

По-висок данък върху цигарите, продуктите 
с високи нива на захар и найлоновите торби 
може да намали тяхната консумация.

Представителство

Четвъртото П, а именно представителство, 
означава, че гражданите и други субекти са 
длъжни да плащат данъци, само ако данъч-
ните органи, като например правителство, 
им предоставят политически глас чрез из-
брани представители.

Това ни връща назад във времето преди 
Американската революция. По онова време 
анти-британският лозунг „Данъчно облагане 
без представителство е тирания“ отразява 
недоволството на американските колонисти, 
че са обложени с данък от британския парла-
мент, в който те не избират представители.

Някои биха казали, че данъчното облагане 
без представителство се случва и днес. Гло-
балните данъчни правила се разработват 
без принос от бедните страни, което ги пра-
ви по дефиниция без представители.

Това изглежда особено несправедливо, тъй 
като тези развиващи се страни са най-силно 
засегнати от избягването на данъци, а имат 
най-малкия финансов ресурс за справяне с 
проблема.
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4-ТЕ П

ученик 1 ученик 2

ученик 3 ученик 4

групово заключение
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ДЕЙНОСТ 9:
ДАНЪЦИ И НЕРАВЕНСТВО

Цел: Запознаване на учениците с данъчната система в тяхната страна

Време: Дейност 9.1. – 30 мин, дейност 9.2. – 2 часа

Ще ви трябва: Разпечатки на дейностите по-долу, калкулатор, хартия и молив за все-
ки ученик.

1. Вижте заглавието от БНР. Смятате ли, че живеем в равноправно общество? Обяснете 
виждането си.

2. Един математически начин за измерване на неравенството в благосъстоянието (т.е. 
когато има голяма разлика между най -богатите и най -бедните) е да се използва 
число, наречено коефициент на Джини. Коефициентът на Джини е число между 0% и 
100%, където 0% съответства на перфектно равенство (където всички имат еднакъв 
доход) и 100% съответства на перфектно неравенство (където един човек взима 
всички приходи – а всички останали нямат доход). Таблицата показва коефициента 
на Джини за България за година. Погледнете таблицата по-долу и отговорете на 
следващите въпроси.

---------------------------------------------------------------------------------------

ДЕЙНОСТ: 9.1.
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Година Джини 
коефициент%

2010 35.7%
2011 34.3%
2012 36%
2013 36.6%
2014 37.4%
2015 38.6%
2016 40.6%
2017 40.4%
2018 41.3%
2019 40.3%

I. Какъв е средният коефициент на Джини според данните за 
изминалите години? Как бихте тълкували това – в Бълга-
рия равноправно ли е обществото? Обосновете се.

II. Начертайте подходяща графика за демонстрация на да-
нните.

III. Каква е общата тенденция, която виждате в таблицата и 
графиката?

Таблиците по-долу показват държавите с най-висок коефициент на Джини и страните с най-ни-
сък. Погледнете таблиците и попълнете информацията по-долу.

Попълнете празните места:
Южна Африка има коефициент на Джини от _________________

Това означава, че __________________________________________________________

Украйна има коефициент на Джини от _________________

Това означава, че __________________________________________________________
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ДЕЙНОСТ: 9.2.

ДОМАШНА РАБОТА/ПРЕДВАРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (математическа задача)

i. Проучете как работи българската данъчна система и запишете своите открития. 

ii. Въз основа на това, което сте открили, смятате ли, че имаме данъчна система, при която 
богатите плащат повече от по-бедните?

Обосновете отговора си. 

(iii) Сравнете два семейни бюджета за една година. 

ЧАСТ 1: ДОХОД

И в двете семейства родителите са женени, имат две деца и един работещ родител.

1. Попълнете следната информация в таблицата по-долу:

• Годишната заплата на семейство А е 30 000 лева

• Годишната заплата на семейство В е 100 000 лева

• Добавка на дете на месец е 40 лева (само при определени условия) 

2. Изчислете нетния данък върху дохода, общата стойност на осигуровките и нетния 
доход от информацията, дадена в таблицата.

Приходи и данъци Семейство А Семейство Б

Заплата 30 000 100 000

Данък върху дохода плосък данък 
10%

Осигуровки

Вноска за здраве 8%

Вноска за социално осигуряване 
25%

Обща стойност на осигуровките

Нетен доход

Друг доход

Добавка за дете

Общ доход (вкл добавка за дете и 
др доход)

* Минимален осигурителен доход = мин работна заплата 
* Максимален осигурителен доход – 3000 лв.

3. Напишете сумата от годишните удръжки (данък върху дохода и осигуровки) като 
процент от общия доход за семейство А и семейство Б
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ЧАСТ 2: РАЗХОДИ

Попълнете таблицата със следната информация:

• Семейство А спестява 0 лева на месец

• Семейство В спестява 250 лева на месец

• Семейство А плаща 800 лева на месец за наем на жилище

• Семейство B плаща 2200 лева на месец за вноска по ипотечен кредит

• Семейство А плаща 110 лева на месец за електричество и 140 за топлина

• Семейство B плаща 130 лева на месец за електричество и 170 за топлина

• И двете семейства плащат 200 лева на месец за телефон и интернет

• Семейство А и В са отишли на почивка в България, която струва съответно 1500 и 
3200 лева

• Разходите за ученически пособия и дрехи са както в таблицата

Попълнете таблицата и изчислете салдото в края на годината.

*салдо – Остатък, разлика между приход и разход на сметка. Салдо между дебита и кредита.

Разходи Семейство А Семейство Б

Финансови

• Спестявания

Разходи за домакинството

• Вноски за кредит/наем

• Електричество и топлина

• Телефон и интернет

• Храна 1400 8640

• Почивки

Деца

• Разходи за училище 300 800

• Дрехи 200 1800

Общо разходи

Баланс

(всички приходи – всички разходи)
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ЧАСТ 3: ДДС

Някои стоки и услуги, които купуваме, имат добавен данък (данък добавена стойност – ДДС). 
Има различни ставки на ДДС за различни продукти:

• Ставката за всички стоки и услуги в страната е 20%.

Има следните изключения:

Намалена ставка на данъка – 9% се прилага за:

• настаняване в хотели и подобни заведения, включително ваканционно настанява-
не, отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани в страната;

• доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или 
и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски 
книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни 
издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени 
за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от 
видеосъдържание или аудио-музикално съдържание (в сила до 31.12.2022 г.); 

• ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или 
неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи, като 
това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в достав-
ка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 (в сила от 09.07.2022 г. до 
31.12.2022 г.); 

• храни, подходящи за бебета или за малки деца по Приложение № 4 към ЗДДС (в сила 
до 31.12.2022 г.);

• бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по Приложение № 4 към 
ЗДДС (в сила до 31.12.2022 г.);

• доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, 
организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен авто-
бусен превоз на пътници (в сила до 31.12.2022 г.);

• доставка на услуга за използване на спортни съоръжения (в сила до 31.12.2022 г.);

• доставка на централно отопление в сила (§ 15д, ал. 2 от ЗДДС, в сила от 09.07.2022 г. 
до 1 юли 2023 г.);

• доставка на природен газ (§ 15д, ал. 2 от ЗДДС, в сила от 09.07.2022 г. до 1 юли 2023 г.).

Намалената ставка на данъка от 9 на сто се прилага до 1 юли 2023 г. и при вноса и въ-
треобщностните придобивания на територията на страната на тези стоки.

Нулева ставка на данъка (чл. 66б от ЗДДС) се прилага за:

• доставка на хляб и брашно (§ 15д, ал. 2 от ЗДДС в сила от 09.07.2022 г. до 1 юли 2023 г.);

• извършване на доставки с място на изпълнение на територията на страната, посо-
чени в глава трета, чл. 53, 64а, 140, 146 и 173 от ЗДДС

https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-v-balgariya
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Семейство А Семейство Б

Електричество @20%

Топлина @9%

Ученически пособия @9% 

Почивка @9%

Телефон и интернет – @20% 

А. Изчислете стойността на платеното ДДС от разходите.

Б. 

а) Напишете сумата на всички платени данъци (данък върху дохода,осигуровки и ДДС) 
за семейство А и Б като процент от общия доход.

б) Сравнете отговорът от а) и отговорът на Част 1, 2. За кое семейство има по-голяма 
разлика в размера на данъци? 

Помислете: Според това, което открихте в горното задание, мислите ли, че данъчната ни 
система е справедлива данъчна система? Обосновете отговора си използвайки статистики 
от горните задания.
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ДЕЙНОСТ 10:
ДАНЪЦИ И МИННО ДЕЛO?

Цел: Да провокира учениците да обсъдят взаимоотношения между многонационал-
ните компании и хората, живеещи в Глобалния юг (в страни с ниски и средни доходи), 
по отношение на данъците.

Време: 30 минути

Ще ви трябва: Флипчарт и маркери, Фотокопия на историята за Замбия, Фотокопия 
на ролевите карти. 

"Данъчното облагане е от ключово значение за повишаване на нашата легитимност и 
за способността ни да вземаме самостоятелни решения."

Мери Бейн, генерален комисар, Агенция по приходите на Руанда, 2009 г. 

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Разделете учениците на три групи и дайте на всяка група по една от трите ролеви 
карти. 

а) минна компания 

б) правителство на южните страни 

в) социално движение от Юга

2. Помолете ги да прочетат ролевите си карти.

3. Дайте на всяка група копие от информационната брошура "Замбия и минните 
компании", за да я обсъдят.Помолете ги да определят кои са проблемите, засегнати в 
тази история, които са или биха могли да бъдат от значение за тяхната роля. 

4. След това ги помолете да подготвят “правилник за действие“ в областта на данъците 
и минното дело. Всеки член на групата трябва да преговаря от гледна точка на своята 
роля. Дайте им 20-25 минути, за да изготвят общ "правилник за действие" за своята 
група. 

5. Когато групите са обсъдили въпросите от гледна точка на своята роля, те ще 
определят говорител, който да представи тяхната позиция. 

6. След това всяка група може да отговори на точките, засегнати от другите групи.
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Замбия и минните компании 

• Замбия е един от водещите производители на мед в света. Медта генерира по-
голямата част от чуждестранната валута на Замбия. 

• През 90-те години на ХХ в. Замбия се поддаде на натиска на международните 
финансови институции (МФИ) да приватизира медните си мини. 

• Новите договори за минната индустрия бяха изготвени от базирано в Лондон 
юридическо дружество без каквото и да е участие на замбийския парламент. 

• Условията на договорите за добив бяха публикувани след работата на партьорски 
организации в Замбия. 

• Размерът на концесионните такси за производството на мед е определен на 0,6%. 

• През 2006 г. правителството на Замбия е получило 12 млн. евро под формата на 
данък от производството на мед на стойност 2,2 млрд. евро. 

• През 2008 г. в Замбия е избрано ново правителство, което анулира договорите и 
налага на минните компании нова концесионна такса в размер на 30%. 

Минните компании отказаха да приемат новите договори и се обърнаха към Международния 
център за уреждане на спорове на инвеститори към Световната банка. 
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РОЛЕВИ КАРТИ

Минна компания

Искате да намалите размера на данъците, които плащате, за да увеличите маржа на 
печалбата си. В минната индустрия в Африка могат да се правят големи пари – напри-
мер през 2007 г. износът на злато от Танзания е на стойност 554 млн. евро. Как можете 
да намалите данъчните си задължения?

Правителство на южните страни 

Искате да увеличите данъците, събирани от чуждестранни минни компании, базирани 
на вашата територия. Минните корпорации често плащат много ниски данъчни став-
ки – през 2006 г. медните компании, работещи в Замбия, са спечелили 2,2 млрд. евро, 
но са платили само 12 млн. евро данък – това е по-малко от 1%.

Социално движение от Юга

Искате правителството на вашата страна да увеличи приходите от данъци, за да има 
повече пари за обществени услуги в полза на страната ви. Искате също така да дър-
жите политическите си лидери отговорни, за да сте сигурни, че те харчат публичните 
средства по най-добрия възможен начин. Вие сте много загрижени за околната среда 
и за въздействието на добивната промишленост. Например наскоро големи химиче-
ски разливи убиха много риби в близост до местна мина във вашата страна. Вие сте 
част от движението за правата на жените "Не на минното дело", което протестира сре-
щу отрицателните екологични, социални и здравни последици от добивната дейност 
във вашата страна. Минните корпорации често плащат много ниски данъци – през 
2006 г. медните компании, работещи в Замбия, са спечелили 2,2 млрд. евро, но са пла-
тили само 12 млн. евро данъци – това е по-малко от 1%.
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  ДЕЙНОСТ 11:
ВЪПРОСИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДАНЪЧНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

Цел: Учениците са запознати с концепциите за укриване и избягване на данъци и 
имат обща представа за социалните последици от несправедливите данъчни практи-
ки в световен мащаб

Време: 45-60 мин.

Ще ви трябва: Компютър за гледане на видеоклипа, достъп до интернет за четене на 
прессъобщението за състоянието на данъчната справедливост през 2021 г., хартия и 
молив за всеки ученик, разпечатка на въпросите.

Медийни ресурси: Видеоклип на Tax Justice Network: "483 милиарда долара: върхът 
на айсберга?" тук: ttps://www.youtube.com/watch?v=5v_5IsPEwBI&t=4s 

---------------------------------------------------------------------------------------

1. Ако е възможно, изгледайте обобщаващото видео на Tax Justice 
Network в началото на упражнението. 

2. Помолете учениците да прочетат прессъобщението "Състоя-
нието на данъчнта справедливост през 2021 г.", което можете да 
намерите тук: https://taxjustice.net/2021/11/16/losses-to-oecd-tax-
havens-could-vaccinate-global-population-three-times-over-study-
reveals/ 

3. Помолете учениците да попълнят теста за данъчна справедли-
вост по-долу и въпросите за размисъл в края.

http://www.youtube.com/watch?v=5v_5IsPEwBI&t=4s
https://taxjustice.net/2021/11/16/losses-to-oecd-tax-havens-could-vaccinate-global-population-three-times-over-study-reveals/
https://taxjustice.net/2021/11/16/losses-to-oecd-tax-havens-could-vaccinate-global-population-three-times-over-study-reveals/
https://taxjustice.net/2021/11/16/losses-to-oecd-tax-havens-could-vaccinate-global-population-three-times-over-study-reveals/
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Тест "Данъчна справедливост 2021"!
1. Колко пари се губят в световен мащаб заради данъчни злоупотреби според доклада? 

2. Страните с по-ниски доходи губят данъчни приходи, равняващи се на _____% от бюджетите 
им за обществено здравеопазване годишно, заради глобални данъчни злоупотреби.

3. Държавите с високи доходи губят данъчни приходи, равняващи се на _______% от бюджети-
те им за обществено здравеопазване.

4. Държавите – членки на ОИСР, са отговорни за _______% от данъчните загуби, дължащи се 
на глобални данъчни злоупотреби.

5. Страната, която е най-големият виновник, когато става въпрос за глобални данъчни зло-
употреби, според доклада е ______________, която е отговорна за ___________% от световните 
данъчни загуби.

6.  "Паяжината на Обединеното кралство" се отнася за __________________________________________.

7. "Оста на избягването на данъци" се отнася до ______________________________________, които 
заедно са отговорни за ___________% от световните данъчни загуби.

8. "Оста за избягване на данъци" е отговорна за данъчни загуби, равняващи се на ___________ 
годишно, което се равнява на _______ пъти сумата, похарчена в световен мащаб за предпаз-
ни маски през 2020 и 2021 г.

9. Колко държави – членки на ОИСР, са включени в черния списък на ЕС за избягване на да-
нъци?

10. Колко от държавите и териториите, които образуват "оста на избягване на данъци", са в 
черния списък на ЕС за данъчни убежища?

11. Според доклада страните, които са включени в черния списък на ЕС за данъчни убежища, 
са отговорни за ______% от данъчните злоупотреби в световен мащаб.

12. Общата данъчна загуба, която България е нанесла на други държави, като е дала възмож-
ност за глобални данъчни злоупотреби, е _____________.

13. Общата данъчна загуба, причинена от САЩ на други държави чрез създаване на условия 
за глобални данъчни злоупотреби, е ______________.

14. Общата данъчна загуба, причинена от Нигерия на други държави чрез създаване на усло-
вия за глобални данъчни злоупотреби, е ______________.

15. Годишно България губи $_________ поради укриване на данъци в офшорни зони.

16. Годишно България губи ___________ щатски долара заради злоупотреби с корпоративен да-
нък.

17. Годишно Нигерия губи $USD _____________поради укриване на данъци в офшорни зони.

18. Годишно Нигерия губи $USD ___________ поради злоупотреба с корпоративен данък.

19. За всеки 1 USD, който страните от ОИСР са обещали за програмата за ваксина COVAX, те 
струват на останалия свят ___ в загубени данъци поради глобални данъчни злоупотреби.

20. Освен че призовава за по-голяма роля на ООН, Мрежата за данъчна справедливост призо-
вава правителствата да въведат _____________ данък и _________ данък.



46

Въпроси за размисъл: 

• Какви промени бихте направили в тази система? 

• От кого нашето общество трябва да изисква да внася повече данъци в трудни 
моменти като Covid-19? 

• Какви обществени услуги трябва да се финансират с данъци? 

• Смятате ли, че в условията на криза трябва да насочим данъците си към 
финансиране на хората, които не могат да отидат на работа, към опазване 
на общественото здраве или трябва да използваме публичните средства за 
подпомагане на корпорациите? 

• Трябва ли да се внасят данъци там, където се извършва икономическата 
дейност? 

• Кой според вас е най-засегнат от настоящата глобална данъчна система? 
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Тест "Данъчна справедливост 2021”! Отговори
1. Колко пари се губят в световен мащаб заради данъчни злоупотреби според доклада? 

Отг: 483 млд
2. Страните с по-ниски доходи губят данъчни приходи, равняващи се на _____% от бюджетите 

им за обществено здравеопазване годишно, заради глобални данъчни злоупотреби.

Отг: 48%
3. Държавите с високи доходи губят данъчни приходи, равняващи се на _______% от бюджетите 

им за обществено здравеопазване.

Отг: 9.7%
4. Държавите – членки на ОИСР, са отговорни за _______% от данъчните загуби, дължащи се 

на глобални данъчни злоупотреби.

Отг:78%
5. Страната, която е най-големият виновник, когато става въпрос за глобални данъчни 

злоупотреби, според доклада е ______________, която е отговорна за ___________% от световните 
данъчни загуби.

Отг: Великобритания, 39%
6. „Паяжината на Обединеното кралство“ се отнася за __________________________________________.

Отг: мрежа от британски презокеански територии и Лондон.
7. „Оста на избягването на данъци“ се отнася до ______________________________________, които 

заедно са отговорни за ___________% от световните данъчни загуби.

Отг:  Презокеански територии на Великобритания, Великобритания, 
Нидерландия, Люксембург и Швейцария, 55%

8. „Оста за избягване на данъци“ е отговорна за данъчни загуби, равняващи се на ___________ 
годишно, което се равнява на _______ пъти сумата, похарчена в световен мащаб за предпазни 
маски през 2020 и 2021 г.

Отг: $ 268 млд, 18 

9. Колко държави – членки на ОИСР, са включени в черния списък на ЕС за избягване на 
данъци?

Отг: 0
10. Колко от държавите и териториите, които образуват „оста на избягване на данъци“, са в 

черния списък на ЕС за данъчни убежища?

Отг: 0 
11. Според доклада страните, които са включени в черния списък на ЕС за данъчни убежища, 

са отговорни за ______% от данъчните злоупотреби в световен мащаб.

Отг: 1.1%
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12. Общата данъчна загуба, която България е нанесла на други държави, като е дала възможност 
за глобални данъчни злоупотреби, е _____________.

Отг: $39 млн (2021)
13. Общата данъчна загуба, причинена от САЩ на други държави чрез създаване на условия 

за глобални данъчни злоупотреби, е ______________.

Отг: $19.9 млд
14. Общата данъчна загуба, причинена от Нигерия на други държави чрез създаване на 

условия за глобални данъчни злоупотреби, е ______________.

Отг: $0
15. Годишно България губи $_________ година в резултат на глобални данъчни злоупотреби.

Отг: $152,453,871
16. Годишно България губи ___________ данъчни злоупотреби в световен мащаб, извършвани 

от многонационални корпорации.

Отг: $137 млн 
17. Годишно Нигерия губи $USD _____________поради укриване на данъци в офшорни зони.

Отг:$250,040,000
18. Годишно Нигерия губи $USD ___________ поради злоупотреба с корпоративен данък.

Отг:$1,770,000,000
19. За всеки 1 USD, който страните от ОИСР са обещали за програмата за ваксина COVAX, те 

струват на останалия свят ___ в загубени данъци поради глобални данъчни злоупотреби.

Отг: $43
20. Освен че призовава за по-голяма роля на ООН, Мрежата за данъчна справедливост 

призовава правителствата да въведат данък _____________ и данък _____________.

Отг: върху свръхпечалбата; върху богатството


	Въведение
	Ресурс за учители
	Речник
	Факти за България
	дейност 1:
	дейност 2:
	дейност 3:
	дейност 4:
	дейност 5:
	дейност 6:
	дейност 7:
	дейност 8:
	дейност 9:
	дейност 10:
	дейност 11:

