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АЛТЕРНАТИВНО ОБЛАГАНЕ
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БИЗНЕС
Гл. ас. д-р Стоян Киров
Въведение
Облагането на застрахователния бизнес винаги е било сложен процес, изискващ допълнителни компетенции. Застрахователните компании са предмет на
особени регулации, които възпрепятстват прилагането на данъчните режими в
стандартизиран вид. Освен това, те използват вероятностни модели, за да определят своите премии, резерви и очаквани плащания. Тези модели работят въз
основа на допускания за бъдещото проявление на събитията, което затруднява
избора на данъчна основа и въвеждането на подходяща форма за облагане. Ето
защо, дължимите данъци от застрахователните компании се характеризират с
изключително разнообразие.
Застрахователните компании и техните клиенти подлежат на подоходно облагане с преки данъци, които обаче не винаги са в състояние да обхванат напълно
застрахователната дейност и да осигурят желания фискален ефект. Често например застрахователите използват песимистични сценарии за развитието на риска,
което води до завишаване на техническите резерви. Това прави компаниите платежоспособни, но отлага данъка върху печалбата.1 Същото може да се постигне
и чрез инвестиране във фючърси и опции на срочните финансови пазари. Чрез тях
може да се осъществи т.нар. „данъчен стредъл” (tax straddle).2 Освен това е
проблемно да се събират подоходни данъци от застрахователи, които развиват
дейност в чужбина, без това да доведе до двойно данъчно облагане. Не на последно място трябва да се обърне внимание и на относително малките печалби,
които обикновено реализират застрахователните компании. Техният размер е силно
чувствителен от промените в рисковите характеристики на средата и не може
да осигури големи и постоянни бюджетни приходи. Тези и други причини водят
1

2

Техническите резерви се отчитат по счетоводен път като разход за дейността на застрахователя.
Независимо, че се формират от премийния приход по сключените застраховки, резервите се
отчитат като разход, който се покрива от печалбата при годишно приключване. (Вж.: Нейков, М.
Застрахователно и осигурително счетоводство. С.: УИ „Стопанство”, 2003, с. 247).
Данъчният средъл е техника за отлагане на данъци, при която се сключват два срочни контракта в две
последователни години. Контрактът, водещ до загуби, се продава в края на данъчната година, докато
печелившият контракт се продава в началото на следващата година. Идеята е да се реализира нетен
положителен резултат след закриване на двете позиции, който да е облагаем през втората година.
Данъчните закони в някои страни обаче ограничават използването на данъчния стредъл, като приемат
всички открити позиции за закрити към последния работен ден на календарната година.
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до въвеждане на алтернативни данъчни основи, които да са по-добри измерители на застрахователната дейност от печалбата. Облагането на активите,
собствения капитал, техническите резерви, брутните премии, финансовите трансфери на застрахователните компании е свързано с алтернативното данъчно третиране на застрахователния бизнес.
Целта на тази статия е да се изяснят ефектите от въвеждането на алтернативните форми за облагане на застрахователния бизнес. Особено внимание е
обърнато на данъка върху застрахователните премии, който отскоро има
реално приложения в България. Постигането на целта изисква да се решат следните конкретни задачи: 1) Да се изведат мотивите за въвеждане на алтернативното застрахователно облагане в България; 2) Да се представят предимствата
на отделните алтернативни форми за облагане; 3) Да се разкрие анатомията на
данъка върху застрахователните премии; 4) Да се оценят негативните ефекти
на данъка върху застрахователните премии; 5) Да се набележат конкретни мерки за бъдещото развитие на алтернативното облагане в България.
1. Мотиви за въвеждане на алтернативното застрахователно облагане
Съществуват редица аргументи в полза на алтернативното облагане на
застрахователния бизнес.3 Някои от тях са противоречиви по своята същност,
докато други се приемат „де юре”. Такива съображения могат да бъдат свързани
с увеличаване приходите в държавния бюджет, установяване на справедливост
в облагането, повишаване ефективността на данъчната система, създаване на
опростен данъчен режим, ограничаване на данъчната конкуренция, компенсиране на някои данъчни преференции и др.
Почти винаги основната цел на алтернативните данъци е да увеличат
бюджетните приходи и така да се подпомогне изпълнението на държавните
функции. Застрахователните компании изглеждат подходящ данъчен субект за
постигане на целта, защото като цяло са изрядни данъкоплатци. Освен това,
някои видове данъци не засягат застрахователния бизнес, което кара правителствата да търсят алтернативни форми за тяхното компенсиране. Така например, доставките на застрахователни услуги в много страни са освободени от
ДДС, което е довело до заместването му с данъка върху застрахователните
премии. В това отношение данъкът върху застрахователните премии повече
компенсира липсата на фискален ефект от ДДС, отколкото да има допълващо
значение за данъка върху печалбата. Неговото въвеждане е юридически допустимо и не нарушава действащите европейски регламенти. Директива 2009/
138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета допуска всяка държава-членка
на ЕС да въвежда национален механизъм за облагане на застрахователните
премии, без за него директно да се поставят специални изисквания.4
3
4

Holland, D., D. normand. Taxing insurance companies. OECD Tax policies studies, 2001, pp. 91-92.
Чл. 157 от Директива 2009/138/ЕО на европейския парламент и на Съвета относно започването и
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност. //Официален вестник на ЕС, L
355, 2009.
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Алтернативните данъци могат да бъдат параметризирани така, че да отговарят на данъчния капацитет на застрахователите. Обектите на алтернативно облагане са добра индикация за средносрочния, респ. дългосрочния
данъчен капацитет. Ако един подоходен данък отчита годишното финансово
състояние на застрахователите, то един алтернативен данък облага обекти с
по-дългосрочно фирмено значение, какъвто например е собственият капитал.
Чрез него може да се определи дали застрахователните компании имат потенциала да реализират икономическа печалба. За съжаление обаче не всички
данъчни обекти водят до справедливо алтернативно облагане. Облагането на
активите или техническите резерви например може да прекъсне връзката с
данъчния капацитет на задължените лица. Положителните стойности на техническите резерви не означават, че застрахователите са в добро финансово
състояние. Дори напротив, може да се получи така, че да дължат данъци и в
случаите, когато са на загуба. Тъй като това свойство на алтернативните данъци прави бюджетните приходи по-сигурни, често се пренебрегва принципът на
справедливостта. Някои данъчни специалисти дори оправдават въвеждането
на „грубата справедливост” в името на фискалното благоденствие.
Като цяло, подоходното облагане на застрахователните компании се характеризира със своята сложност и административна неефективност. Основната причина за това е трудното калкулиране на печалбата за отделните видове застраховки.
Трудността е свързана с богатия продуктов асортимент на застрахователите, комбиниран с много други финансови услуги. Освен това, ценообразуването на застрахователните услуги ползва комплексни актюерски техники, които се позовават на
редица допускания с вероятностен характер. При тези условия няма как един подоходен застрахователен данък да е удобен, недвусмислен и лесно контролируем. За
разлика от него обаче алтернативните данъци могат да изпълнят тези принципи,
стига да бъдат параметризирани така, че да са неутрални.5
В по-голямата част от държавите-членки на ЕС се прилагат алтернативни
форми за данъчно облагане на застрахователния бизнес. При тях обаче няма
единство в структурата на данъците, а точно обратното – има съществени различия.6 Подобни различия могат да доведат до появата на деформираща
данъчна конкуренция, изразяваща се в пропуснати данъчни приходи за държавата, в която е разположен рискът, неравномерно позициониране на застрахователната дейност по държави, непълнота на частните застрахователни пазари,
несправедлива данъчна система и др.7 За да се преодолеят негативните ефек5

6

7

В случая под „неутрални алтернативни данъци” за застрахователно облагане ще разбираме данъци,
които в минимална степен влияят върху ефективното ценообразуване на застрахователни услуги,
т.е. не се отразяват съществено върху актюерските разчети на застрахователните компании.
Точка 87 от преамбюла на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност. //Официален
вестник на ЕС, L 355, 2009.
Вж. по-подробно: Герчева, Св. Данъчната конкуренция и финансова свобода на данъкоплатците.
–В: Вачков, Ст. и др. Финансови измерения на икономическата свобода. Варна: ИК „Стено”,
2009, сс. 417-456.
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ти от данъчната конкуренция, е целесъобразно да се хармонизират алтернативните данъци, като се въведат аналогични алтернативни данъци във всички държави-членки на ЕС. Този процес обаче трябва да предвижда възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Истината е, че механизмите за облагане
с алтернативни данъци рядко включват системи за признаване на платени данъци
в чужбина и последващото им приспадане от общото данъчно задължение. За да
освободят застрахователните компании от повторно облагане, някои страни предвиждат използването на данъчни кредити. Те дават правото на застрахователите при определени законови условия да приспадат вече платения в чужбина алтернативен данък. Системата от данъчни кредити е изключително важна за компании, които оперират на международните пазари чрез клонове.
2. Алтернативни форми за облагане на застрахователната дейност
Застрахователният бизнес се облага с различни видове алтернативни данъци, като най-популярните сред тях са минималните алтернативни данъци, данъците върху активите или собствения капитал на застрахователите, данъците върху
застрахователните премии, данъците върху техническите резерви, данъците върху
застрахователните дивиденти и данъците върху финансовите транзакции.8
Минималните алтернативни данъци са паралелни подоходни данъци, изчислявани върху корпоративния финансов резултат. Те ограничават възможностите на застрахователните компании да избягват данъка върху печалбата.
Всъщност те задават минимално равнище на дължимия подоходен данък. Законите, уреждащи минималното алтернативно облагане, са строги и не допускат заобикаляне на данъчните регламенти. Това не означава липсата на
преференции в облагането, а изисква добросъвестно отношение на данъчно задължените лица. Данъкът върху печалбата не е особено ефективен, ако облагаемият финансов резултат не може да се определи коректно. Корпоративното подоходно законодателство съдържа редица неточности (пропуски), породени от
сложните застрахователни операции, които трудно се регламентират в нормативната данъчна уредба. При тези условия минималните алтернативни данъци подсигуряват данъка върху печалбата и гарантират минималните приходи в държавния бюджет.
Облагането на собствения капитал на застрахователните компании е стабилен приходоизточник за държавата. Тази техника на облагане трудно може
да се използва за избягване на данъчното бреме. Застрахователите са мотивирани да поддържат високи равнищата на собствения капитал, а не да ги занижават, защото собственият капитал е индикация за платежоспособност и създава
конкурентни предимства за привличане на клиенти. Освен това, към него често
се отправят нормативни изисквания за минимален размер и структура. Използването на минимални прагове за данъчни цели обаче е силно критикувано от
бизнеса. От една страна, чрез тях държавата защитава интересите на застра8

Holland, D., D. Normand. Taxing insurance companies. OECD Tax policies studies, 2001, pp. 95-98.
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хованите лица, но, от друга страна, създава изкуствено поддържана данъчна
основа. Така може да се обложи дори и губеща застрахователна компания. За
разлика от облагането на собствения капитал, облагането на застрахователните
активи не осигурява толкова сигурни приходи в държавния бюджет. Това е така,
защото размерът на активите може да бъде спекулативно намален. Един от
възможните начини е, ако застрахователите временно „прехвърлят” активите си
на офшорни компании или на нефинансови субсидиари. Презастраховането също
може да се използва като начин за „маскиране” на застрахователните активи.9
Друга популярна форма за алтернативно облагане на застрахователния
бизнес е данъкът върху застрахователните премии. Този данък може да се дължи
от всеки застраховател, но като цяло с него се облагат общозастрахователните
компании. Той е изключително рентабилен данък. Попада в групата на прехвърляемите данъци и като такъв се поема от крайния потребител чрез калкулацията му в цената на застрахователните услуги. Размерът на данъка върху
застрахователните премии варира в широки граници – между 2% и 30% от брутната премия (виж табл. 1). Като цяло най-ниски са данъчните ставки в Северна
Америка, а най-високи – в страните от Западна Европа. Там, където се прилага
нетно облагане на потреблението, този данък играе ролята на заместител на
ДДС.10 В някои случаи данъкът върху застрахователните премии се прилага
под формата на парафискални данъци (такси). Парафискалните данъци също
се удържат от застрахователните премии, но постъпват в приход на определени
държавни гаранционни фондове, т.е. имат строго целево предназначение.11 Те
не участват в данъчната основа при изчисляване на данъка върху застрахователните премии, за да се избегне двойното данъчно облагане.
Техническите резерви също могат да подлежат на облагане. Те формират
голяма част от пасивите на застрахователните компании и могат да бъдат използвани за увеличаване на бюджетните приходи. Тъй като големият им размер води до отлагане на данъка върху печалбата, облагането на резервите
често се използва, за да бъде той ограничаван. С ключово значение в случая е
9

Презастраховането и ретроцесията не са застрахователни дейности по своята правна същност.
Това е причината те да остават извън кръга на облагаемия застрахователен бизнес. (Вж. поподробно: Голева, П. За новия данък върху застрахователните премии. //Финанси и право, № 8,
2010, с. 73-74).
10
Европейски принцип е застрахователните услуги да се третират като освободени доставки от
ДДС. (Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената
стойност). Този статут не дава право на застрахователните компании да възстановяват платения
ДДС по своите покупки. Същевременно невъзстановеният данък увеличава цената на застрахователните услуги. Според някои изследвания невъзстановеният ДДС е четвъртият основен разходен компонент във финансовия сектор след заплатите, наемите и софтуерното обслужване.
(Райков, М. ДДС върху финансовите и застрахователните услуги. <http://www.uniconsulting.net>).
При това положение данъкът върху застрахователните премии не е толкова заместител на ДДС,
а е начин за двойно данъчно облагане. В случая се реализира кумулативен ефект или облагане
„данък върху данък”.
11
Парафискалните данъци (такси) в България постъпват в приход на Гаранционния фонд, Осигурителния фонд, Фонда за обезпечаване на застрахователни вземания и Държавния фонд „Земеделие”.
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съотношението в ставките на данъка върху печалбата и данъка върху техническите резерви. Така или иначе обаче рисковият клас застраховки ще бъдат
най-силно засегнати от облагането на техническите резерви. По-рисковите застраховки изискват по-големи технически резерви и следователно от данъчна
гледна точка се санкционират в по-голяма степен. Това може да ограничи предлагането на определен тип застраховки и да доведе до непълнота на застрахователния пазар. Очевидно данъкът върху техническите резерви е със силно
деформиращ ефект и определено не е неутрален, затова неговото приложение е сравнително ограничено.
Данъкът върху застрахователните дивиденти третира по специфичен начин разпределените суми в полза на акционерите. Въвеждането му може да
доведе до двойно данъчно облагане на застрахователната печалба - веднъж с
данък върху печалбата и втори път с данък върху дивидентите. За да се избегне двойното облагане се прилагат две системи. При първата система печалбата се облага изцяло с корпоративен подоходен данък, като дивидентните плащания остават необлагаеми.12 Втората система облага дивидентите с алтернативен данък, като ги освобождава от общия режим на корпоративното подоходно облагане.13 При втората система могат да се въведат диференцирани
данъчни ставки и така да се стимулира, респ. санкционира, дивидентната политика. Предимството на данъка върху застрахователните дивиденти е, че за разлика от другите алтернативни данъци, се дължи само тогава когато застрахователят е в добро финансово състояние. Този данък обаче може да
дискриминира участниците на застрахователния пазар. Не всички застрахователи са акционерни дружества и следователно не изплащат обичайните дивиденти. При липсата на аналогично облагане, акционерните застрахователни дружества може да се окажат в неизгодна позиция.
В данъчната практика на някои страни се срещат и т.нар. данъци върху
финансовите транзакции. Те облагат извършваните сделки с ценни книжа на
застрахователните компании. Очевидно чрез транзакционните данъци се облагат по косвен път печалбите, които застрахователите реализират от участието
си на капиталовите пазари. В този смисъл тези данъци притежават характеристиките на данъците върху потреблението, но и същевременно заместват личния данък върху разпределената доходност на застрахованите лица. Те не са
особено ефективни в случаите, когато се ползват инвестиционни посред12

В България тази система се прилага, ако застрахователните акционерни дружества изплащат
дивиденти в полза на местни търговски дружества или юридически лица от страна-членка на ЕС.
За всички останали акционери (местни физически лица, общини, дружества с нестопанска цел и
др.) се получава двойно данъчно облагане. (Чл. 194, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно
облагане. //ДВ, 105, 2006 и чл. 38, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица. //ДВ, 95, 2006).
13
Режимът с приспадане на изплатените дивиденти от финансовия резултат преди облагане с данък
върху печалбата се прилага в България за взаимозастрахователните кооперации. Техните дивиденти не участват при формирането на облагаемата печалба. (Чл. 99, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. //ДВ, 105, 2006).
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ници. Посредническите услуги намаляват нетния облагаем резултат от транзакциите, което може да се използва за намаляване на данъчната основа. В
крайна сметка и застрахователите и техните инвестиционни посредници имат
полза от завишаване на комисионните и последващото им разпределяне между
тях. Освен това, някои сделки с ценни книжа лесно се укриват, особено когато
те са осъществени от финансови групи. Тези начини за избягване на данъчното
задължение не само ощетяват хазната, но правят капиталовите пазари по-неефективни. Като цяло приходите от данъци върху финансовите транзакции
не са особено големи, което обяснява слабото им разпространение на този
етап.
3. Анатомия на данъка върху застрахователните премии
Данъкът върху застрахователните премии е доминиращ сред алтернативните форми за облагане на застрахователния бизнес. Всички щати на САЩ
и повечето страни-членки на ЕС (18 държави-членки) го прилагат в своята данъчна практика. Застрахователните компании в България се облагат с този данък
от началото на 2011 г. Заложените бюджетни приходи за 2011 г. са в размер на
20 млн. лв., а тяхното изпълнение за първото тримесечие на годината е 14,7%.14
Подобна статистика не следва да се възприема еднозначно и да се преекспонира, защото постъпленията от данъка върху застрахователните премии се характеризира с цикличност. Като се има предвид, че в България с данъка
върху застрахователните премии се облагат само общозастрахователните компании, които сериозно се влияят от циклични фактори, проблемът с непостоянните приходи се очаква да бъде основополагащ.15
Данъчната основа на данъка върху застрахователните премии са брутните премии по сключените облагаеми застраховки. За да се получи облагаемата основа, трябва от брутните премии да се приспадната парафискалните данъци (такси), бонусите и отстъпките в полза на застрахованите лица. В световната данъчна практика се използват два термина, описващи облагаемия статут
на брутните премии – договорени премии (written premiums) и заработени
премии (earned premiums). Разликата е в това, каква част от премиите ще се
признае като облагаема в рамките на данъчния период.16 Договорената премия
е тази, която застрахованото лице дължи за целия период на застраховката,
докато заработената премия е само част от договорената премия, пропорционална на изминалото време от застраховката. Ако срокът на застраховката се
помества в рамките на данъчния период, разлика между двата вида облагаеми
14

Информация за изпълнението на републиканския бюджет към 31 март 2011 г. <http://
www.minfin.bg>.
15
По въпросите за цикличността на общозастрахователния бизнес вж. по-подробно: Вачков, Ст. и
др. Въведение във финансите. Варна, ИК „Стено”, 2009, с. 132.
16
Съгласно Закона за данъка върху застрахователните премии, данъчният период е едномесечен и
съвпада с календарния месец. (Чл. 11 от Закона за данък върху застрахователните премии. //ДВ,
86, 2010).
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премии няма. Ако премията е от договорен тип и срокът на застраховката се
простира в рамките на няколко последователни данъчни периода, данък ще се
дължи още през първия месец върху цялата премия. При заработената премия
данъкът се начислява само за част от цялата премия, пропорционална на месеците на застраховката. В България е предвидено да се прилага договорената
застрахователна премия, т.е. данъчното задължение да възниква за цялата
дължима сума, стига тя да е платена изцяло в рамките на данъчния период.17
Единствената възможност да се отложи данъкът е да се плащат разсрочено
премиите. Проблемът е в това, че разсроченото плащане оскъпява застрахователната услуга, а оттам увеличава и размера на дължимия данък. Заработените премии отлагат данъчното задължение, без да го натоварват допълнително,
което води до по-слаб инфлационен натиск.
В някои страни вместо брутните премии се използва стойността на застрахованото имущество като данъчна основа при облагането на застрахователните продажби. Така например данъчната основа при сключването на застраховка „Пожар и природни бедствия” може да бъде данъчната оценка на недвижимото имущество. При застраховането на автомобили тя може да бъде мощността или кубатурата на двигателя. Така обаче алтернативното облагане на
застрахователните продажби се доближава повече до имуществените данъци, отколкото до оборотните данъци, какъвто е данъкът върху застрахователните премии. Определена по този начин, данъчната основа не отчита рисковите
характеристики на средата и не зависи от рисковия клас на потребителите.
Облагането, базирано на физическите характеристики на застрахованото имущество, осигурява по-стабилни приходи в бюджета, но пък данъкът не отразява
същностните детерминанти на застрахователния бизнес. Независимо, че все
още някой страни използват тази техника, тя е остаряла, несправедлива и
изкривява пазарните отношения.
Действащият в България размер на данъка върху застрахователните премии е 2%. Прави впечатление, че той е един от най-ниските, в сравнение с
възприетите ставки в другите страни-членки на ЕС (вж. табл. 1). Неговият
размер е по-нисък и от средната данъчна ставка, изчислена на база всички
щати в САЩ, които облагат продажбите на общозастрахователните компании.
За 2009 г. тя е бил 2,34%.18 Относително по-ниската данъчна ставка поставя България в по-изгодна позиция. При равни други условия, цените на предлаганите в България застраховки ще бъдат по-конкурентноспособни от тези в
страните с идентичен данъчен статут. Ако това засили участието на чуждестранните застрахователи на местния пазар, може да се подобри пазарната структура, да се увеличат работните места, да се разнообрази продуктовия асортимент и др.

17
18

Чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Закона за данък върху застрахователните премии. //ДВ, 86, 2010.
Grace, M. The Georgia premium tax: options for reform. FRC, № 214, October 2010.
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Таблица 1
Ставки на данъка върху застрахователните премии
за някои страни-членки на ЕС по видове застраховки (в %)
Държава

Живот Заболяване Автокаско

Гражданска
Плавателни Междун.
Пожар
отговорност
съдове
КАРГО

Австрия

4,00

1,00

11,00

11,00

11,00

11,00

-

Белгия

1,10

9,25

9,25

9,25

9,25

-

1,40

-

5,00

5,00

5,00

5,00

-

-

Великобритания
Германия

-

-

18,00

19,00

14,00

3,00

-

Гърция

4,00

10,00

10,00

10,00

20,00

-

-

Ирландия

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

-

-

Испания

-

-

6,00

6,00

6,00

-

-

Италия

-

2,50

12,50

21,25

21,25

7,50

7,50

Люксембург

-

-

4,00

4,00

4,00

-

4,00

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

-

Финландия

-

-

22,00

22,00

22,00

22,00

-

Франция

-

-

18,00

18,00

30,00

-

-

Холандия

-

-

7,50

7,50

7,50

-

-

Швеция

-

-

32,00

-

-

-

-

Словения

Източник: CEA. Insurers of Europe. Brussels, 2010.

Ставката на данъка върху застрахователните премии в България е единна и няма диференциация по отделни видове застраховки. Така се избягват
конфликтите на интереси, породени от нееднаквото данъчно третиране на отделните застраховани лица. Ако за едни застраховки държавата създава данъчни стимули, а за други данъчни санкции, тя може да демотивира търсенето на
застрахователна защита срещу определени рискове. Въпреки всичко, в България можем да говорим за диференцирано облагане, защото животозастраховането и здравното застраховане са освободени от данък върху застрахователните премии. Това е предпоставка за по-ефективно облагане, защото местното търсене на животозастраховки е по-еластично и реагира в много по-голяма
степен при промяна в цената им. Преференциални ставки са въведени и за някои видове общозастрахователни продукти. Такива съществуват за морското и
авиационното застраховане, застраховането на товари с международен превоз
и др. Преференциалното им третиране се налага, защото техните рискове не са
териториално ограничени и могат да се реализират в държава с различен данъчен режим. Тази диференциация обаче създава предпоставки за данъчни измами.
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Основната причина да не се облагат животозастрахователните премии е
техният спестовен, респ. инвестиционен, характер. По-голямата част от
тях, заедно с начислената лихва, се връщат обратно на застрахованите лица
след изтичане на определен срок или при сбъдване на определени събития. 19
Във връзка с това не би следвало да се облагат суми, които са собственост на
застрахованите лица. От гледна точка на спестовността, животозастрахователните продукти се доближават до банковите депозити, които също не
се облагат с данък. Това създава синхрон в облагането на конкурентните финансови услуги, като данъкът върху застрахователните премии запазва своята
неутралност. Освен това, ако застраховките „Живот” се облагаха с данък върху
застрахователните премии, щяха да се обезсилят стимулите на личния подоходен данък.20 Не на последно място трябва да се отбележи, че животозастраховките покриват нематериални вреди, свързани с живота, здравето и
трудоспособността на застрахованите лица, което прави необосновани всякакви данъци, възпрепятстващи тяхното разпространение. Държавата трябва да
насърчава продажбите на мериторични (достойни) услуги, каквито са животозастрахователните услуги.
Някои услуги, предлагани от застрахователния бизнес, винаги остават извън
периметъра на облагането с данък върху застрахователните премии. Такива са
презастраховането и ретроцесията. Техният необлагаем статут е общоприет принцип за облагане на застрахователните продажби. Платените премии
за презастрахователните услуги и ретроцесията не се облагат, защото ще възникне двойно данъчно облагане. Презастрахователните премии представляват
част от брутните премии, за които вече е бил заплатен веднъж данък. Тъй като
данъкът върху застрахователните премии е еднофазен, той не следва да
се начислява повторно върху цената на презастрахователната услуга. Така се
избягва кумулативният ефект на данъка при презастраховане на риска.
4. Негативни ефекти от въвеждането
на данъка върху застрахователните премии
В специализираната научна литература съществуват различни мнения относно негативните ефекти от облагането на застрахователните премии.21 Всяко
от тях заслужава внимание и следва да бъде анализирано в контекста на българския застрахователен пазар.
19

Някои автори делят застраховките на същински и несъщински. Животозастрахователните услуги са представители на същинските застраховки поради своя спестовен характер. Останалите
застраховки имат рисков характер и не предвиждат възможност за връщане на премиите под
каквато и да е форма. Ето защо те се определят като несъщински застраховки. (Вж. по-подробно:
Голева, П. Застрахователно и презастрахователно право. С.: ИК „Сиби”, 2000.).
20
Физическите лица, закупили лични застраховки „Живот”, не дължат данък върху общия доход за
платените застрахователни премии при условие, че са в законоустановените размери. (Чл. 19, ал.
1 и ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. //ДВ, 95, 2006.).
21
Skipper, H. State taxation of insurance companies: time for a change. //Journal of insurance regulation,
№ 6, 1987, pp. 121-142.
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Най-сериозната критика към данъка върху застрахователните премии е по
отношение на неговия регресивен характер спрямо доходите. Това означава,
че застрахованите лица с по-ниски доходи ще заплащат толкова данък, колкото и
по-богатите клиенти. Всъщност те ще поемат относително по-голямо данъчно
бреме. В случая облагането на застрахователните премии нарушава класическия принцип за „вертикалната справедливост”. Проблемът с регресивността се
засилва допълнително, като се има предвид, че някои от масовите застраховки в
България са задължителни. Очевидно бремето на данъка върху застрахователните премии за задължителните застраховки не може да се управлява чрез ограничаване на покупките им. От тази гледна точка можем да смятаме, че новият
данък ще засили несправедливостта в данъчната система на България.
Данъчното задължение е в правопропорционална зависимост от размера
на брутните премии и следователно отчита всички ценови фактори, засягащи
застрахователните услуги. Такива фактори могат да бъдат възрастта, здравословното състояние, местоработата, заеманата длъжност, професионалният опит
и др. Някои от тези фактори обаче не зависят от волята и поведението на застрахованите лица и не могат да бъдат променяни. Това означава, че някои клиенти винаги ще заплащат по-висок данък от други, независимо от усилията, които
полагат, за да са изрядни. Един от тези фактори е възрастта. Ако вземем под
внимание възрастта в автомобилното застраховане, ще се получи така, че младите шофьори трябва да плащат по-висок данък върху застрахователните премии, дори и да не са регистрирали пътно-транспортни произшествия.22 Можем
да си представим колко по-тежък е проблемът с възрастта в животозастраховането. За щастие подобна данъчна дискриминация на база възраст няма как
да се прояви в България, защото застраховките „Живот” са освободени от облагане.23 Потребителите обаче на застраховки „Злополука” по раздел II от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането могат да се окажат потърпевши,
защото техните премии зависят от упражняваната професия. Те няма как да
редуцират данъчното си бреме, защото това би означавало да останат без работа. Тези и много други примери илюстрират необходимостта от диференциация в ставките на данъка върху застрахователните премии и индивидуален подход при данъчното третиране на отделните рискове.
От гледна точка на данъка върху застрахователните премии, потребителите на малки застраховки са в по-неизгодна позиция от тези, закупили големи
застраховки. Разминаването с нормалната логика идва от начина, по който се
разпределят калкулационните елементи на застрахователната премия. В дей22

Младите шофьори се считат за по-безразсъдни, спонтанни, агресивни и попадат в по-рисков клас
потребители. Това е причината някои застрахователи да събират по-високи застрахователни
премии от тях.
23
Всички застраховки по раздел I от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането се третират
като необлагаеми. Това са застраховки „Живот” и рента, женитбени и детски застраховки, застраховки „Живот”, свързани с инвестиционен фонд, постоянните здравни застраховки, изкупуване
на капитал и др. (Чл. 5, т. 2 от Закона за данък върху застрахователните премии. //ДВ, 86, 2010.).
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ствителност малките застраховки са по-евтини, но в процентно съотношение
съдържат по-голяма част от някои фиксирани добавки. По дефиниция брутната
премия в общото застраховане включва рискова премия и добавки. Някои от
добавките имат фиксиран размер и не зависят от поетата застрахователна отговорност. Такива, например, са административно-стопанските разноски на застрахователя. Когато се добавят към рисковата премия на малки застраховки,
те я натоварват в относително изражение повече, отколкото ако се включат
към рисковата премия на големи застраховки. Това означава, че малките застраховки се облагат с по-голям данък върху застрахователните премии.
Застрахователните услуги могат да бъдат заместени с други финансови
услуги. Управлението на някои финансови рискове например може да стане чрез
използването на деривативни сделки като валутни и лихвени фючърси, опции,
суапи. От своя страна, имуществените рискове и рисковете, свързани с трети
лица, могат да се управляват на облигационно-правна основа. В договорите за
наем например могат ясно да се формулират задълженията на наемателя за
възстановяване на причинените от него вреди на наемодателя. Срещат се и
случаи, при които потребителите предпочитат да задържат риска за своя сметка, а не да го застраховат. Това обикновено е свързано със заделянето на резервни фондове, от които да се финансират възникващите вреди.24 Всички тези
незастрахователни форми за управление на риска не подлежат на облагане с
алтернативен данък. Това крие опасност от преориентиране на потребителите в
тяхна полза. Особено неприемливо би било това за доброволните застраховки
„Професионална отговорност”. Данъкът върху застрахователните премии може
да свие и плюс това малкия пазарен дял на подобен тип застраховки в България
и да остави непокрити вредите, нанесени на трети лица от лекари, медицински
персонал, стоматолози и др. В имущественото застраховане данъкът може
да доведе до увеличаване на франшизите. В крайна сметка, негативният
ефект от пренасочването на потребителите към услуги-заместители ще бъде
волатливост и влошени данъчни приходи.
Данъкът върху застрахователните премии може да повлияе негативно върху
ефективността на местните застрахователи. Данъчното законодателство в
България предвижда единна ставка за всички общозастрахователни компании,
без значение каква е специализацията им, собствеността им, големината им,
финансовото им състояние и т.н. Това не винаги е оправдано, защото застрахователните компании с малък пазарен дял не могат да се съревновават в ценово
отношение с мощните застрахователи. Ето защо в някои страни (например САЩ)
местните застрахователи се облагат с по-ниски ставки от чуждестранните застрахователи. В това има логика, защото чуждестранните застрахователи оперират на повече пазари и се възползват в по-голяма степен от икономиите на
мащаба. Някои американски изследвания потвърждават тази зависимост, като
24

В случаите, когато резервните фондове имат за цел да покрият вреди, причинени от застраховаеми рискове, говорим за самозастраховане (self-insurance). Тези фондове се формира на базата на
„спестените” средства от застрахователни премии.

Статии

77

сочат, че всички големи общозастрахователни компании в САЩ реализират
съществени икономии от мащаба.25
Освен това данъкът върху застрахователните премии не прави разлика
между застрахователи в добро и в лошо финансово състояние. Може да се
окаже така, че новостартиращи компании, поради данъчните си задължения, да
бъдат затруднени в своето бъдещо развитие. Ето защо облагането на застрахователните премии може да е обвързано с определени облекчения в инвестиционния режим (например по-либерални количествени ограничения на инвестициите). Така новостартиращите дружества ще имат възможността да поддържат
интереса на своите клиенти и да предлагат услугите си на конкурентни цени.
Този подход позволява на застрахователите да излизат по-безпроблемно от затрудненото си финансово състояние.
Изводи и препоръки
Направеният теоретичен анализ ни разкрива някои същностни черти на
нововъведения в България данък върху застрахователните премии. Въпрос на
време е да се проявят неговите ефекти и да се докажат, респ. отхвърлят някои
от предположенията в статията. По-важните констатации, направени в разработката, могат да бъдат систематизирани по следния начин:
1) Данъкът върху застрахователните премии облага несправедливо застрахованите лица. Това е пряко следствие от неговия регресивен характер. В крайна сметка данъчната му основа (брутната премия) зависи от
рисковия клас потребители, а не от техните доходи.
2) Облагането на застрахователните премии в България не е съвсем неутрално, поради неадекватното данъчно третиране на различните методи
за управление на риска. Данъкът върху застрахователните премии може
да преориентира потребителите към извършване на незастрахователни
трансфери на риска, в т.ч. самозастраховане.
3) Приходите от данъка върху застрахователните премии се очаква да бъдат
слабо еластични спрямо разполагаемия доход. Аргументацията на подобна зависимост се основава на факта, че българите са склонни да
рискуват, а и брутните премии зависят от риска, а не от платежоспособността на застрахованите лица.
4) Държавният бюджет не може да разчита на сигурни и стабилни приходи от
данъка върху застрахователните премии в дългосрочен план. Основната
причина за това е цикличният характер на общозастрахователния бизнес.
5) Ниската ставка на данъка върху застрахователните премии в България
създава условия за данъчна конкуренция в рамките на ЕС. За чуждестранните застрахователи е изгодно от данъчна гледна точка да развиват
бизнес в страната. Това може да подобри някои наши макроикономически показатели.
25

Cummius, J., M. Weiss. Measuring cost efficiency in the property-liability insurance industry. //
Journal of banking and finance, 1993, pp. 463-482.
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6) Данъкът върху застрахователните премии е „елементарен” данък. Точно заради опростения си вид, той е рентабилен данък и се очаква да има
силен фискален ефект за републиканския бюджет в България.
Отправна точка за бъдещото развитие на данъка върху застрахователните премии в България е запазването на необлагаемия статут на животозастраховките и здравните застраховки. Облагането им, първо, няма да има значим
фискален ефект и второ, ще намали личните спестявания в сектора. Същото се
отнася и за данъчния размер, защото на този етап той води до конкурентни
предимства на българския застрахователен пазар. Посоката, в която той може
да се усъвършенства, е свързана с неговата диференциация. Видовото разнообразие на общозастрахователните продукти в България позволява въвеждането на малко на брой ставки, но съобразени в най-пълна степен с характеристиките на търсенето. Целта е да се повиши ефективността на този тип облагане.
Освен това, трябва да се синхронизира облагането на застрахователните услуги с данъчното третиране на останалите услуги-заместители. Продажбите на
търговските банки, пенсионните фондове и други небанкови институции би следвало да имат сходен данъчен режим. Хармонизацията се налага от факта, че
данъчните подоходни облекчения са един от водещите фактори при избора на
финансов продукт в България, а данъкът върху застрахователните премии може
да ги обезмисли. Процесът е с ключово значение за финансовите групи, които
предлагат „под един покрив” облагаеми и необлагаеми с данък върху застрахователните премии услуги. Там трудно се разграничават извършваните сделки,
поради тяхното преплитане (комбиниране). Това намалява ефективната им данъчна ставка.
ALTERNATIVE TAXATION
OF THE INSURANCE BUSINESS
Chief Assist. Prof. Dr Stoyan Kirov
Abstract
In the article there are examined the alternative forms of taxation of the insurance business.
Particular attention is paid to insurance premium tax, which has been part of the tax system in
this country since the beginning of 2011. In that connection there are drawn the grounds for its
introduction, as are presented the advantages and disadvantages of the tax and outlined
specific measures for its future development. The principal argument in favour of the introduction
of insurance tax premiums in Bulgaria is to increase the revenues in the state budget. In
addition, the low tax rate is expected to create conditions for tax competition beneficial to the
country. The greatest fears for those in power is that there might appear some of the deforming
effects of the tax on consumption. At this stage it is accepted well by insurers and their
customers, causing no serious conflict situations.
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ
СТРАХОВОГО БИЗНЕСА
Гл. асс. д-р Стоян Киров
Резюме
В статье рассматриваются альтернативные формы обложения страхового бизнеса.
Особое внимание уделяется налогу на страховые премии, который с начала 2011 года
является частью болгарской налоговой системы. В этой связи рассматриваются причины
его введения, представлены преимущества и недостатки налога, намечаются конкретные
меры его будущего развития. Основной аргумент введения налога на страховые премии
в Болгарии состоит в увеличении поступлений в государственный бюджет. Кроме того,
его низкая налоговая ставка может создать условия для налоговой конкуренции в пользу
страны. Наибольшее беспокойство для управляющих – это возможность проявления некоторых из деформирующих эффектов налога на потребление. На нынешнем этапе его
принимают хорошо страховщики и их клиенты, и налог не вызывает серьезных конфликтных ситуаций.

