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Счетоводни и данъчни аспекти  

на дигиталната валута БИТКОЙН 
 

Статията е посветена на икономическата характеристика на 

виртуалната валута биткойн, нейното счетоводното отчитане и 

представяне във финансовите отчети на предприятията в 

България, прилагащи Националните счетоводни стандарти, както 

и на данъчното облагане на сделките по „добиване“, продажба и 

замяна с биткойни, извършвани от физически и юридически лица 

на територията на Република България. От счетоводна гледна точка са анализирани същността и белезите на биткойн 

като новопоявяващ се счетоводен обект. Разработени са модели за счетоводно отчитане на стопанските операции 

свързани с придобиването, размяната и последващото оценяване на биткойните. 

 
 

Особености на Биткойн като платежна система и валута 
 
Понятието биткойн произхожда от английското bit, което означава „частица“, „парче“ и от coin – монета. По 

своята същност биткойн включваща в себе си както платежната система Биткойн, така и виртуалната валута1 

биткойн. Въпреки, че не съществуват официални писмени документи се приема, че началото на биткойн е поставено 

през 2008 г. от група компютърни програмисти под ръководството на японеца Сатоси Нокамото.  

За разлика от конвенционалните платежни системи, Биткойн – системата е децентрализирана, т.е. върху 

нея не се упражнява контрол от страна на правителствата или банковите системи на отделните държави. Тя е 

изградена на принципа на консенсуса, и взаимодействието между биткойн потребителите, които извършват 

ефективен взаимен контрол на системата чрез т.нар „блок-верига“. Тя представлява хронологичен регистър, 

съдържащ всички обработени трансакции. Всеки потребител има свободен достъп до „блок-веригата“ и може да 

провери валидността на всяка трансакция. Тъй като платежната система Биткойн е изцяло виртуална, то и 

създаването или „добиването“, както и размяната на валутата биткойн са изцяло дигитализирани процеси, 

протичащи в компютърна мрежа с равнопоставени помежду си потребители (peer-to-peer). „Паричното предлагане“ 

на биткойн се осъществява от мощни компютърни системи, наречени  „копачи“ или „миньори“, които използват 

специални алгоритми с „вградена дефлация“. Това означава, че колкото повече биткойни се добиват, толкова по-

сложно и трудно става добиването на всеки следващ биткойн. При създаването на Биткойн-системата е планирано 

да се пуснат в обращение 21 милиона биткойна. Към ноември 2016 г. в обращение се намират 16 млн. биткойни. 

Оказва се, че това не е ограничение, тъй като биткойн могат да бъдат разделени до 8-ия знак след десетичната 

запетая. Всеки потребител на системата, който създава или „копае“ биткойн същевременно извършва и обработка 

на трансакциите в системата и осигурява сигурността на мрежата, в замяна на което получава и съответстващото му 

възнаграждение под формата на биткойни.  

                                                 
1  Европейската Централна Банка дефинира виртуалната валута като вид нерегулирана, цифрова валута, която се създава и обикновено контролира от нейните 
разработчици и се използва сред членовете на конкретна виртуална общност. European Central Bank, Virtual Currency Schemes. October 2012, p. 5. 
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Виртуалната валута биткойн може да се придобие чрез търговска сделка по покупко-продажба в 

платформа за обмен (борса), като се използва конвенционална валута, след което се превежда в персонализирана 

сметка за биткойн, наричана „цифров портфейл“. Като използват този портфейл потребителите могат да изпращат 

биткойни онлайн на всеки, който е готов да ги приеме или да ги конвертират обратно в конвенционални валути. 

Виртуалната валута биткойн може да се използва като средство за заплащане на стоки и услуги.  

 

Счетоводни аспекти на отчитането на виртуалната валута „биткойн“ 

Биткойн представлява нов счетоводен обект с неизяснена природа и характеристики. По своята 

икономическа същност биткойн са активи за предприятието, което ги е придобило и което упражнява контрол върху 

тях. Бързо развиващите се глобални процеси на популяризиране и все по-широко използване на биткойн във 

финансовите отношения между стопанските субекти обективно поставиха на преден план дискусията за тяхното 

счетоводно признаване, отчитане и представяне във финансовите отчети. 

Към 1 януари 2017 г. не съществува единно счетоводно третиране на биткойн в България съгласно 

приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти. Поради това е необходимо да се анализират 

основните характеристики на биткойните и да се разкрият възможностите за тяхното счетоводно третиране чрез 

разработването на модели за счетоводно отчитане в зависимост от конкретните стопански операции, които 

възникват в предприятията. 

 

От гледна точка на Националните счетоводни стандарти изясняването на въпросите свързани с 

признаването и счетоводното отчитане на биткойн е уместно да се извърши чрез анализ на възможностите и 

ограниченията, регламентирани в най-близките до особеностите на биткойните счетоводни стандарти. Резултатите от 

анализа водят до следните заключения: 

Първо, невъзможност за отчитане на биткойн като материални запаси. 

В по-големия брой от случаите биткойн са текущи активи, придобити с цел да бъдат използвани или 

реализирани в оперативния цикъл на предприятието. От друга страна, обаче нямат материален характер, не са 

материали, продукция, стоки, незавършено производство или инвестиция в материален запас, и следователно не 

могат да бъдат признати като материален запас по реда на СС 2 „Отчитане на стоково-материалните запаси“. 

Второ, невъзможност за отчитане на биткойн като парични средства или парични еквиваленти. 

Въпреки че се използват като средство за размяна, като платежно средство, биткойните не могат да се 

третират като пари или парични еквиваленти поради следните причини: 

 не отговарят на определенията за парични средства и парични еквиваленти, регламентирани в СС 7 

„Отчети за паричните потоци“; 

 не са всеобщо приети като законно платежно средство, като валута; 

 съществува значителна нестабилност в покупателната стойност на виртуалната валута. 
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Трето, невъзможност за отчитане като финансов актив по реда на СС 32 „Финансови 

инструменти“ тъй като не може да се причислят към нито една от разновидностите на финансовите 

активи, а именно: 

 парична сума; 

 договорно право за получаване на парични суми или друг финансов актив от друго предприятие; или 

за размяна на финансов инструмент с друго предприятие при потенциално благоприятни условия; 

 инструмент на собствения капитал на друго предприятие; 

 компенсаторен инструмент по смисъла на чл. 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти. 

 

От теоретична гледна точка съществуват възможности за предприемане на мерки и действия в следните 

насоки които да осигурят и практическото обезпечаване на въпросите касаещи счетоводното третиране на 

биткойните: 

Алтернатива № 1 - Счетоводното признаване, отчитане и представяне във финансовите отчети на 

предприятията на биткойн да се уреди чрез промяна в една от съществуващите дефиниции за: а) парични средства и 

парични еквиваленти, или б) финансови активи, или в) стоково-материални запаси. 

Алтернатива № 2 - Да се разработи нов счетоводен стандарт, който да съдържа ясни правила за 

отчитането и представянето във финансовите отчети на добиването и търговията с виртуалните валути. 

 

За счетоводното отчитане на стопанските операции, свързани с придобиването и с 

извършването на сделки по покупко-продажба на биткойн при настоящите условия е 

подходящо да се използват следните модели: 
 

Модел № 1  Придобиване на биткойни в резултат на собствено производство („копаене“) - извършените 

разходи за създаване на биткойн първоначално се отчитат по тяхната икономическа същност чрез следните модели: 

 
 за употребените материали свързани добиването на биткойни 

 

Разходи за материали Х лв.  Увеличение на разходите 

 Материали  Х лв. Намаление на активите 
  

 за начислените разходи за външни услуги като електрическа енергия, достъп до Интернет, ремонт и поддръжка на 
компютърната техника и софтуера и други – в случаите, когато доставчикът е данъчно регистриран по реда на ЗДДС 

 

Разходи за външни услуги Х лв. 
 Увеличение на разходите 

Разчети за ДДС 
Х лв.  

Увеличение на данъчните 
вземания 

 Задължения към доставчици Х лв.  Увеличение на задълженията 
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 за начислените разходи за външни услуги като електрическа енергия, достъп до Интернет, ремонт и поддръжка на 
компютърната техника и софтуера и други – в случаите, когато доставчикът не е данъчно регистриран по реда на ЗДДС 

 

Разходи за външни услуги Х лв. 
 Увеличение на разходите 

 Задължения към доставчици Х лв.  Увеличение на задълженията 
 
 
 

 за начислените разходи за амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи, участващи в процеса на 
добиване на биткойни 

 

Разходи за амортизации Х лв. 
 Увеличение на разходите 

 Амортизация на ДМА  Х лв. 
Увеличение на натрупаната 

амортизация 

  Амортизация на ДНА 
 

Х лв.  
Увеличение на натрупаната 

амортизация 
 
 
 

 за начислените разходи за трудови възнаграждения на персонала, участващ в създаването на биткойни: 
 

Разходи за заплати Х лв. 
 Увеличение на разходите 

 Задължения към персонала Х лв.  Увеличение на задълженията 
 
 
 

 за начислените разходи за осигуровки за сметка на предприятието: 
 

Разходи за осигуровки 
Х лв. 

 Увеличение на разходите 

 
Задължения за социално 
осигуряване  Х лв. 

Увеличение на задълженията 

 
Задължения за  
здравно осигуряване 

 
Х лв.  

Увеличение на задълженията 

 
 
 

 за начисляване на други разходи, пряко свързани с добиването на биткойни: 
 

Други разходи Х лв. 
 Увеличение на разходите 

 Задължения към доставчици Х лв.  Увеличение на задълженията 
 
 

 за отчитане на други разходи, пряко свързани с добиването на биткойни, когато задълженията са платени в брой: 
 

Други разходи Х лв. 
 Увеличение на разходите 

 Парични средства в брой 
Х лв.   

Намаление на касовите 
наличности 
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Модел № 2  Отнасяне на извършените разходи от модел № 1 по функционалното им предназначение и 

калкулиране на себестойността на създадените биткойни. Тъй като биткойните нямат физическа субстанция и не е възможно 

да се съхраняват на склад, то същите не биха могли да се признаят като материален запас по реда на СС 2 и затова със 

себестойността на добитите биткойн се отразяват промени в следните счетоводни обекти: 

 

Разходи за основна дейност Х лв. 
 Увеличение на разходите за 

дейността 
или 
Разходи за спомагателна 
дейност Х лв. 

 
Увеличение на разходите за 

дейността 

 
Разходи за материали, услуги, 
амортизация, заплати, осигуровки и 
други Х лв.  

Разпределяне на отчетените 
разходи по елементи на 

себестойността 
 
 
 

Модел № 3   Счетоводно отчитане на придобиването на биткойни чрез покупка 

 
Виртуални валути 
- виртуална валута „биткойн“ Х лв. 

 Увеличение на активите 

 

Разплащателни сметки в 
местна валута, или 
Разплащателни сметки в 
чуждестранна валута  Х лв.  Намаление на активите 

 
 
 

Модел № 4   Счетоводно отчитане на продажбите на виртуална валута, създадена от самото предприятие, когато  
               последното е регистрирано за целите на ДДС: 

 

Разплащателни сметки в  
местна валута, или 
Разплащателни сметки в 
чуждестранна валута Х лв. 

 

Увеличение на активите 

 Приходи от продажби на услуги Х лв. Увеличение на приходите 

 Разчети за ДДС 
 

Х лв.  
Увеличение на данъчните  

задължения 
 
 
 
 

Модел № 5   За отчитане на продажбите на виртуална валута, създадена от самото предприятие, когато  
              последното не е регистрирано по реда на  ЗДДС: 

 
Разплащателни сметки в  
местна валута, или 
Разплащателни сметки в 
чуждестранна валута Х лв. 

 

Увеличение на активите 

 Приходи от продажби на услуги Х лв. Увеличение на приходите 
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Модел № 6   Отчитане на отписването на продадените биткойни от имуществото на предприятието по тяхната  
              себестойност 

 

 Приходи от продажби на услуги Х лв.  Намаление на приходите 

 
Разходи за основна дейност 
или Х лв.  

Намаление на разходите 

 
Разходи за спомагателна 
дейност 

 
Х лв.   

Намаление на разходите 

 
 
 
 

Модел № 7   Установяване на положителен финансов резултат от продажбата на виртуална валута 
 

Приходи от продажби на услуги Х лв.  Намаление на приходите 

 Текуща печалба Х лв.  Увеличение на печалбата 
 
 
 
 

Модел № 8   Установяване на отрицателен финансов резултат от продажбата на виртуална валута 
 

Текуща загуба Х лв. 
 Увеличение на загубата 

 Приходи от продажби на услуги Х лв.  
Корекция (увеличение)  

в приходите 
 
 
 
 

Модел № 9  Трансформиране на виртуална валута във финансов актив 
 

Виртуални валути 
- виртуална валута „биткойн“ Х лв. 

 Увеличение на активите 

 
Разходи за основна дейност, или 
Разходи за спомагателна дейност Х лв.  Намаление на разходите 

 

 
 
Модел № 10   За отчитане на продажбите на виртуална валута по цена по-висока от тяхната историческа цена –  

                 когато виртуалната валута е придобита чрез покупка или когато е добита от предприятието, но с  
                 цел използването й като платежно средство 

 

Разплащателни сметки в  
местна валута, или 
Разплащателни сметки в 
чуждестранна валута Х лв. 

 

Увеличение на активите 

 
Виртуални валути 
- виртуална валута „биткойн“ Х лв. 

Намаление на активите 

 
Приходи от операции с финансови 
активи Х лв. Увеличение на приходите 
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Модел № 11  За отчитане на продажбите на виртуална валута по цена по-ниска от тяхната историческа цена –  
                когато виртуалната валута е придобита чрез покупка или когато е добита от предприятието, но с  
                цел използването й като платежно средство 

 
Разплащателни сметки в  
местна валута, или 
Разплащателни сметки в 
чуждестранна валута Х лв. 

 

Увеличение на активите 

Разходи от операции  
с финансови активи Х лв. 

 Увеличение на разходите 

 
Виртуални валути 
- виртуална валута „биткойн“ Х лв. 

 
Намаление на активите 

 
 
 

Модел № 12    Отчитане на погасяване на задължения с биткойни 
 

Задължения към доставчици, 
персонал, други кредитори Х лв. 

 Намаление на задълженията 

 
Виртуални валути 
- виртуална валута „биткойн“ Х лв. 

 
Намаление на активите 

 
 
 

Модел № 13   Инкасиране на вземания от клиенти и други дебитори чрез биткойни 
 
Виртуални валути 
- виртуална валута „биткойн“ Х лв. 

 
Увеличение на активите 

 
Вземания от клиенти  
и други дебитори 

Х лв.  
Намаление на вземанията 

 
 
 

  Модел № 14  Последващото оценяване на притежаваните биткойни - текущо в рамките на периода и  
    задължително в края на отчетния период, преди съставяне на счетоводния баланс –  
    при положителна последваща оценка, когато борсовият курс е по-висок от историческата цена на  
    биткойн 
 
Виртуални валути 
- виртуална валута „биткойн“ Х лв. 

 Увеличение на активите 

 
Приходи от последващи оценки на 
финансови активи Х лв.  Увеличение на приходите 

 
 
 

  Модел № 15     Последващото оценяване на притежаваните биткойни - текущо в рамките на периода и  
    задължително в края на отчетния период, преди съставяне на счетоводния баланс –  
    при отрицателна последваща оценка, когато борсовият курс е по-нисък от историческата цена на  
    биткойн 
 
Разходи от последващи оценки  
на финансови активи Х лв. 

 
Увеличение на разходите 

 
Виртуални валути 
- виртуална валута „биткойн“ 

Х лв.  
Намаление на активите 
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Данъчно облагане на доходите на физическите лица от биткойни 

 

Доходите на физическите лица от сделки по продажба или размяна на биткойн попадат в приложното поле 

на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Независимо от това, че не съществува 

законова дефиниция на понятието биткойн, последните следва да се третират от ЗДДФЛ като вид чуждестранна 

валута2. Първоначално, през 2014 г. Националната агенция за приходите (НАП) публично уведоми данъчно 

задължените лица, че доходите от сделки с биткойни трябва да се декларират като доходи от финансови активи по 

подобие на печалбите от форекс. Според автора, с оглед на изключително динамичното развитие на биткойн като 

валута, придобитите доходи от дигиталната валута попадат в обхвата на облагаемите доходи от прехвърляне на 

права или имущество3 и по-конкретно - като доходи от сделки с чуждестранна валута. При изчисляването на 

дължимия данък върху доходите от биткойн е подходящо да се приложи следната методика: 

 

Първо, попълва се Таблица № 2 към Приложение № 5 Доходи от прехвърляне на права или имущество, 

представляващо неразделна част от Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Структурата и 

съдържанието на таблицата са илюстрирани на фиг. 1. В актуалната таблица, която е приложима за 2016 г. са 

отстранени недостатъците и затрудненията при попълването на информацията, която се изискваше в Приложението 

през предходните данъчни години. 

 

 
№ 

Данни за дохода 

Дата на 
прехвърляне 

Продажна 
цена 

Цена на 
придобиване 

Резултат от сделката Данни за платеца* 
код от източник в печалба 

(к. 4 – к.5 > 0) 
загуба 

(к. 4 – к.5 < 0) 
ЕИК/Служебен 

номер от 
регистъра на 

НАП/ЕГН 

Наименование/ 
Име на платеца 

България чужбина 

1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 

1           

2           

3           

4           

5           

6  Обща сума за годината   
* Попълват се само за доходи от 
източници в България, платецът на 
които е предприятие или 
самоосигуряващо се лице 

7 
Облагаем доход за имуществото по Таблица 2  
(ред 6 на колона 6 – ред 6 на колона 7)  

 

Код Вид на дохода:   

508 
Доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни 
инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи 

509 Доходи от търговия с чуждестранна валута 

Фиг. 1. Таблица за определяне на облагаемия доход от сделки с биткойн 
 
Облагаемата данъчна основа (облагаемият доход) от сделки с биткойн се определя като разлика между 

сумата на отчетените през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка и сумата на отчетените загуби, 

определени за всяка конкретна сделка. Тази правна норма е приложима, когато се касае за случаи, в които 

физическото лице извършва търговия с виртуалната валута. 

                                                 
2 Произтича от Решението на СЕС от 22.10.2015 г. по дело С-264/14 
3 Вж. Чл. 33-34,  Раздел V. Доходи от прехвърляне на права и имущество, Глава пета. Годишни данъчни основи,  ЗДДФЛ  
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На практика, много често се срещат случаите, при които дадено физическо лице придобива биткойни чрез 

„добиване“ или „копаене“. При тази хипотеза ЗДДФЛ приема, че цената на придобиване на биткойн е равна на нула. 

За „добиването“ на биткойн обаче се извършват разходи за амортизация на компютърната техника и на заложения 

в нея софтуер, разходи за електрическа енергия и други. Законовата уредба на тези доходи в България не дава 

възможност да бъдат признати и приспаднати направените разходи за получаването на доходите. Не е приложим 

и режимът за нормативно признаване на разходи за дейността, тъй като тези доходи не попадат в състава на 

доходите от стопанска дейност. Изводът е, че данъчното облагане е неблагоприятно за физическите лица, които 

създават биткойни. 

Поради специфичния характер на доходите, придобити от сделки с биткойн, както и поради факта, че все 

още тези сделки не са широко разпространени в България, в ЗДДФЛ не е предвидено задължението за лицата, 

придобили доходи от биткойн да прилагат документи, които да доказват придобитите доходи4. Попълването на 

таблиците в приложението обаче предполага и изисква наличието на първични счетоводни документи (банкови 

извлечения, служебни бележки, удостоверения), от които да се използва необходимата информация.  

 

Второ,  изчисленият облагаем доход от сделки с биткойни се пренася в Част ІV - Изчисляване на данъка 

върху общата годишна данъчна основа на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, умножава се по 

данъчната ставка, която за 2016 г. е 10 % и се получава дължимият данък. 

 

Всяко физическо лице, което е придобило доходи от сделки с биткойни е задължено да подаде 

годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на 

придобиването на доходите, като в същия срок следва и да внесе дължимия данък. Декларацията се подава 

в Териториалната  дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на данъчно 

задълженото физическо лице чрез един от следните начини: 

 На хартиен носител – лично или чрез упълномощено лице; 

 На хартиен носител – по пощата или куриер с обратна разписка; 

 По електронен път – през Интернет страницата на НАП чрез използването на квалифициран 

електронен подпис (КЕП) или чрез издаден от НАП персонален идентификационен код (ПИК). 

 

  

                                                 
4 ЦУ на НАП, Писмо с изх. № 24-34-40 от 27.03.2014 г. 
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Данъчно облагане на сделките с биткойни от юридическите лица 

 
Сделките с биткойни, извършвани от юридическите лица подлежат на облагане с косвени и преки данъци. 

Съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) като облагаеми доставки на услуги, с място на 

изпълнение на територията на България, следва да се третират само изчислителните дейности по създаване 

(придобиване) на биткойни, извършвани от данъчно задължени лица. 

Българската данъчна практика по облагането на сделките с биткойн е твърде скромна. Според Указание с 

изх. № 53-04-273/07.08.2014 г. на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при НАП се приема, 

че „ако съществува пряка връзка между доставената услуга – извършена изчислителна работа и получената 

насрещна престация под формата на платежни единици bitcoin в рамките на правоотношение между доставчик и 

получател, „добивните“ дейности на bitcoin биха могли да се определят като доставка на услуга“. Тъй като 

доставките на този тип услуги не попадат в обхвата на „Освободени доставки и придобивания“ от ЗДДС, то тези 

доставки следва да се разглеждат като облагаеми доставки, съгласно  разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС, когато 

са извършени от данъчно задължено лице по този закон и са с място на изпълнение на територията на страната. 

Според указанието, ако не може да се установи и докаже пряка връзка между предоставените услуги и полученото 

заплащане, и между доставчика и получателя не съществуват насрещни престации, то дейностите по придобиване 

на биткойн са извън обхвата на ДДС.  

Данъчното облагане на сделките по покупко-продажба на биткойн в продължение на няколко години беше 

предмет на дискусии поради неизяснената икономическа същност и характеристики на биткойн-валутата. Според 

едни автори биткойните следва да се третират като финансови активи, според други – като парични средства, а 

според трети – като стоково-материални запаси. Това предполага и непоследователност в данъчното облагане и 

данъчния контрол на сделките с биткойн. Същинското разрешаване на този проблем се извърши чрез Решение на 

Съда на Европейския съюз от 22 октомври 2015 г. по дело С-264/14. Това решение на Съда се отнася до тълкуването 

на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху 

добавената стойност в следните две насоки:   

На първо място с Решението се потвърждава, че сделките по обмяна на традиционни валути срещу 

единици от виртуалната валута „биткойн“ и обратно, извършени срещу заплащането на сума, съответстваща на 

маржа, който се определя от разликата между цената, по която съответният оператор купува валутите, от една 

страна, и цената, по която ги продава на своите клиенти, от друга страна, представляват възмездни доставки 

на услуги.  

На второ място, горепосочените сделки имат за обект предоставяне на финансови услуги, които са 

освободени от облагане с ДДС по смисъла на Директива 2006/112/ЕО и съответно по реда на българския ЗДДС. 

Аргументите на Съда се отнасят до това, че виртуалната валута биткойн по своята същност не представлява ценна 

книга, материализираща право на собственост върху дялове от юридически лица, не може да се разглежда и като 

„материална вещ“, т.е. виртуалната валута биткойн няма друго предназначение, освен да се използва като платежно 

средство. 
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От гледна точка на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) облагането с корпоративен данък 

на сделките с биткойн зависи от конкретния вид стопанска операция с биткойн и от приложимите счетоводни 

стандарти. 

В ЗКПО липсват специални разпоредби за данъчното третиране на счетоводните приходи, възникнали от 

продажба на създадената от предприятието виртуална валута. Следователно, тези приходи се взема предвид за 

целите на облагане с корпоративен данък, без да е необходимо преобразуване на счетоводния финансов резултат5.  

Приходите и разходите, които възникват от последващото оценяване на биткойн, също не подлежат на данъчно 

преобразуване, тъй като правната норма на чл. 34, ал. 2 от ЗКПО6 не намира приложение с оглед на това, че 

виртуалната валута не е обвързана с централния курс на Българската народна банка. 

 

Заключение 

 

Прилагането в практиката на предложените по-горе модели за счетоводно отчитане на виртуалната валута 

биткойн създава предпоставки и условия за коректно и правилно обобщаване на счетоводната информация в 

отделните съставни части на финансовия отчет, а оттам обезпечава вътрешните и външните потребители с 

висококачествена и уместна информация. В същото време чрез предложените счетоводни модели се създава 

възможност за правилното определяне на дължимите данъци. 
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