
КРИТЕРИИ СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ЕООД 

НАП Да Не Не

Регистър Булстат Да Не Не

Търговски 
регистър

Не Да Да

Минимален 

капитал
Не Не 2 лв.

Документи

1. Лична карта;
2. Заявление за регистрация на лице, 
упражняващо свободна професия;

3. Документи, доказващи 
необходимата квалификация за 

извършване на дейността (диплома, 
сертификат и др.);
4. Декларация за истинността на 

заявените обстоятелства;
5. документ за платена държавна 

такса;
6. Декларация за регистрация на 

самоосигуряващо се лице.
7. Удостоверение за регистрация в 

Регистър Булстат.

1. Декларация по чл. 57 и чл. 58, 

ал. 2 и ал. 4 от ТЗ;
2. Нотариално заверен образец 
от подписа;

3. Декларация по чл. 13, ал. 4 от 
ЗТРРЮЛНЦ.

4. Заявление за вписване.

1. Дружествен договор или 

Учредителен акт.
2. Протокол с решения.
3. Съгласие за управление и спесимен - 

нотариално заверено.
4. Документ от банката за внесен 

капитал.
5. Декларация по чл.142 ТЗ.
6. Декларация по чл.141, ал.8 ТЗ.

7. Декларация по чл.13, ал.4 ЗТР.
8. Декларация по чл. 13, ал. 5 ЗТР - 

когато документите се представят от 
пълномощник.

9. Пълномощно
10. Документ за платена държавна 

такса за вписване.
11. Заявление за вписване.

Държавна такса 10 лв. 30 лв. / 15 лв. (по ел. път) 110 лв. / 55 лв. (по ел. път)

ДЕЙНОСТ
Ограничава се до дейността, за която 

е извършената регистрация

Може да включва различни 

дейности, описани в предмета на 
дейност и разрешени от закона.

Може да включва различни дейности, 

описани в предмета на дейност и 
разрешени от закона.

ОТГОВОРНОСТ

Лична като физическо лице до 
размера на притежаваното 

имущество.
Възможност за сключване на 
професионална застраховка.

Лична като физическо лице до 

размера на притежаваното 
имущество.

Ограничена до размера на капитала на 

дружеството 

Начин на 

осигуряване
Самоосигуряващо се лице Самоосигуряващо се лице

Самоосигуряващо се лице или 

управител по договор за управление

Минимален 

осигурителен 

доход

650 лв.

             650 лв. 
* за регистрирани земеделски 

стопани и 

тютюнопроизводители сумата е 

420 лв.

650 лв. ако е самоосигуряващо се лице;

По договор за управление – в този 

случай минималният осигурителен 
праг се определя от икономическата 

дейност на дружеството и 

квалификационни групи професии.

Срок за внасяне До 25-то число на месеца До 25-то число на месеца До 25-то число на месеца

НОРМАТИВНО 
ПРИЗНАТИ 

РАЗХОДИ

от 25% до 40 %, в зависимост от 

дейността
Не Не

Закон за местните 

данъци и такси 

(ЗМДТ)

Когато дейността е патентна, се 

облага с патентен данък по Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ).

Когато дейността е патентна, се 
облага с патентен данък 

по Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ).

Не

Закон за данъците 
върху доходите на 

физическите лица 

(ЗДДФЛ)

Когато дейността не е патентна, се 

заплаща данък в размер на 10%, след 
приспадане на нормативно 

признатите разходи за дейността и 

платените през тримесечието 
осигуровки.

5% данък върху разпределената 

печалба.

(данък дивидент)

Закон за 
корпоративното 
подоходно 
облагане (ЗКПО)

Не
Реализираната печалба се облага с 
корпоративен данък в размер на 10%

ПРЕКРАТЯВАНЕ/
ЗАЛИЧАВАНЕ

Чрез подаване на декларация в НАП 
и заличаване от регистър Булстат.

Уведомяване на НОИ
Уведомяване на НАП
Заявление за заличаване в 

Търговския регистър

1. Всяко търговско дружество може да 

преустанови дейност, но да продължи 
да съществува като юридическо лице. 
2. Заличаване се извършва чрез 

процедура по ликвидация.

15 % годишен данък. 

Годишната данъчна основа за 
доходите от стопанска дейност 

като едноличен търговец се 
определя, като облагаемият 

доход се намалява с вноските, 

които самоосигуряващото се 
лице е задължено да прави за 
данъчната година за своя сметка 
по реда на Кодекса за социално 

осигуряване и на Закона за 

здравното осигуряване,  както и 
с някои други вноски, които 
Закон за данъци върху доходите 
на физическите лица (ЗДДФЛ) 

На задължителна регистрация по ЗДДС подлеживсяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. 

или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия. Когато данъчно 

задълженото лице постигне този оборот, то е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през 
който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона. Задължението за регистрация 
възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот. 

ЗДДС

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 
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РЕГИСТРАЦИЯ


