
Данъци и социални осигуровки по видове данъци и подсектори на 
„Държавно управление” 
 
Данъците и социалните осигуровки (D) са част от операциите на сектор „Държавно управление”, имащи 
преразпределителен характер. Те са разработени в съответствие с основните методологични принципи и изисквания на 
Европейската система от сметки (EСС 2010). Те отразяват операциите, извършвани между институционалните сектори в 
националната икономика и подсекторите на сектор „Държавно управление”. 
Сектор „Държавно управление” включва няколко подсектора съгласно изискванията на ЕСС 2010: Централно 
държавно управление - S1311 (включва всички единици, чиито отчети са включени в централния бюджет, 
университети, Българска национална телевизия, Българско национално радио, извънбюджетни сметки, болници, 
финансирани от правителството и други институционални единици със самостоятелни бюджети); Местно държавно 
управление - S1313 (включва всички общини, болниците, финансирани от тях и извънбюджетни сметки и фондове към 
общините); и Социалноосигурителни фондове - S1314 (Национален осигурителен институт и Национална 
здравноосигурителна каса). 
Данъците и социалните осигуровки се класифицират в следните основни групи: данъци върху производството 
и вноса (D2), текущи данъци върху дохода и имуществото (D5), данъци върху капитала (D91) и социалноосигурителни 
вноски (D61). 
Данъците върху производството и вноса се състоят от задължителни, неподлежащи на компенсиране 
плащания, които се налагат като данъчно задължение от сектор „Държавно управление” или от институциите на 
Европейския съюз по отношение на производството и вноса на стоки и услуги, наемането на работна ръка, 
собствеността или използването на земя, сгради или други активи, използвани в производството. Тези данъци подлежат 
на заплащане независимо от наличието на печалба. 
Текущите данъци върху дохода, имуществото и др. покриват всички задължителни, неподлежащи на 
компенсиране плащания, наложени от правителството и от останалия свят върху дохода и имуществото на 
институционалните единици, както и някои периодични данъци, различни от тези върху дохода и имуществото. 
Данъците върху капитала включват данъци, начислявани на нередовни и редки интервали върху стойността на 
активите или нетната стойност - собственост на институционални единици или върху стойностите на активи, 
трансферирани между тези единици като резултат от завещания, дарения или други трансфери. 
Социалноосигурителните вноски се отнасят до задълженията на работодатели, наети лица, самонаети и 
ненаети лица за плащане на социалноосигурителни вноски към сектор „Държавно управление”, подсектор 
„Социалноосигурителни фондове”. 
България има ангажимент да предоставя статистическа информация на Евростат по отношение на основните 
компоненти на приходите на сектор „Държавно управление” и социалноосигурителните вноски, различни от социалните 
помощи в натура съгласно изискванията на Регламент 264/2000 от 3.02.2000 г. на Европейската комисия. 
Основните източници за разработването на статистическа информация за данъците и социалните осигуровки 
по видове данъци и подсектори на сектор „Държавно управление” са: данни за приходите от ДДС от Национална 
агенция за приходите, данни за акцизите от Агенция „Митници”, отчет за изпълнение на консолидираната фискална 
програма от Министерство на финансите, и допълнителна статистическа информация от други министерства и 
ведомства (такси при внос на селскостопански продукти, такси във връзка със замърсяване на околната среда и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


