
Лица в трансгранична ситуация, Отдел „Човешки ресурси“,  
Данъчни директори 
 
 

Изготвяне на годишни данъчни декларации, 
съдействие по данъчни проверки,  
съвети за физически лица и работодатели в 
трансгранични ситуации 
 

 

 

 

Факти  

 Наличие на засилени проверки от страна на данъчните власти към лицата, реализиращи 
чуждестранен доход или притежаващи средства и имоти в чужбина, приключващи с 
налагането на глоби; 

 Все по-често придобиване на нови типове доход – от планове за дългосрочно 
стимулиране на служители както и от копаене и търговия на криптовалути;  

 Все повече служители, възползващи се от хибриден модел на работа, които полагат труд в 
държава, различна от тази, където е базиран работодателя им или където обичайно 
пребивават.  

 

Ключови предизвикателства  

 Да се изгради успешна стратегия за отговори по проверки от НАП, включваща различни 
доходи и активи в чужбина.   

 Да се приспособи и да се приложи правилно и аргументирано българското 
законодателство към нетрадиционните източници на доход като се следят промените в 
практиката на данъчните власти.  

 Да се води правилна отчетност в условия на променяща трансгранична ситуация на работа 
от разстояние. 
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Как можем да помогнем? 

 Ще определим и координираме данъчната позиция с колегите ни, част от глобалната ни 
мрежа и ще предложим устойчиво решение за коректна отчетност във всички държави.  

 Ще изготвим годишната данъчна декларация.  

 Ще направим пълен анализ на придобитите от доходи, на база на който ще предложим 
правилната стратегия за тяхното третиране.  

 Ще съдействаме с комуникация и отговори по проверки от НАП.  

 

 Защо ЕY?  

 Ние сме най-опитният и най-голям екип „Човешки капитал и глобална мобилност“. 

 Част сме от глобална мрежа от специалисти.  

 Следим и участваме в развитието на практиката на данъчните власти както и правим 
предложения за законодателни промени за всички нови видове доходи.  

 Предлагаме стратегически, а не реактивен подход.  

 Разглеждаме всеки казус индивидуално. 

 

Бюджет  

Разходите ще бъдат договорени предварително на база на всеки конкретен случай. 
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