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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е

Проект

З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

(Обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 21 и 153 от 1998 г.,
бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г., бр. 105 и 108 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 г.)

§ 1. В чл. 7, ал. 6 думата “продажби” се заменя с “възмездно прехвърляне”.

§ 2. В чл. 12, ал. 3 думите “продажбата на” се заменят с “възмездните сделки с”.

§ 3. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 след думата “потребности” се поставя точка и запетая и се добавя

“разходи, с изключение на разходите за положен личен труд, начислени в полза”, а накрая
се поставя запетая и се добавя “които не са с характер на представителни и социални
разходи;”

2. В ал. 3:
а) в т. 10 думите “по ал. 2, т. 22” се заменят с “по ал. 2, т. 22 и 24”;

 б) създават се т. 19 и 20:
“19. положителната разлика между продажната цена и документално доказаната

цена на придобиване на акции на публични дружества и търгуеми права на акции,
предлагани  на официалния български пазар на ценни книжа;

20. сумите за трудово възнаграждение и дължимите вноски за сметка на
работодателите за фондовете на Държавното обществено осигуряване и Националната
здравноосигурителна каса за всяко наето лице по трудово правоотношение за не по-малко
от 3 месеца в рамките на същата данъчна година, което към момента на наемането му е
регистрирано като безработно за повече от две години и получава помощи по Закона за
социално подпомагане.”

§ 4. В чл. 24 ал. 3 се отменя.

§ 5. В чл. 34 се създава ал. 5:
“(5) Не се  облагат с данък при източника доходите от сделки с акции на публични

дружества и търгуеми права на акции, предлагани на официалния български пазар на ценни
книжа.”

§ 6. Създава се чл. 34а:
“Чл. 34а Увеличението в цената на телефонна или телекомуникационна връзка, с

изключение на тази по чл. 2а, ал. 1, т. 3,  се облага с  окончателен данък.“
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§ 7. В чл. 36, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата “допълнително” се заличава, а думите “пенсионно, социално, здравно” се

заменят с “пенсионно и социално”, а думата “застраховане” се заменя със “застраховки
“Живот”.

2. Създава се изречение второ:
“Разходите по ал. 4 се признават за целите на данъчното облагане, при условие че

предприятията нямат ликвидни и изискуеми публични задължения към момента на
извършване на разхода.”

§ 8. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Разходите за доброволно здравно осигуряване не участват в данъчното

преобразуване и не се облагат с окончателен данък.”

§ 9. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото “20” се заменя с “15”.

 2. Алинея 2 се отменя.

§ 10. В чл. 48 се създава  ал. 3:
“(3) Данъкът по чл. 34а е в размер  10 на сто.”

§ 11. В чл. 50, ал. 1 думите “продажбата на” се заменят със “сделките с”, а думите “и
доходите от прираст на капитал” се заличават.

§ 12. В чл. 55 се създава ал. 5:
“(5) Данъкът по чл. 34а се декларира с декларация по образец, утвърден от

министъра на финансите, и се внася от телекомуникационния оператор по сметка в
териториалната данъчна дирекция по място на данъчната му регистрация в срок до 20-о
число на месеца, следващ месеца, през който е извършена телефонната или
телекомуникационната връзка.”

§ 13. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите “когато за предходната година облагаемата печалба не надвишава

50 хил. лв.” се заличават.
2. В ал. 9 числото “15” се заменя с “20”, а думите “когато за предходната година

облагаемият доход  не превишава 50 хил. лв.” се заличават.

§ 14. В чл. 61, ал. 2 накрая се добавя “както и на Българския червен кръст.”

§ 15. Член 62 се отменя.

§ 16. Член 64 се изменя така:
“Чл. 64. (1) На данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон,

не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи
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до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно преотстъпване
или освобождаване на данъка, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в  размер от 200 до
2000 лв.”

§ 17. Член 65 се изменя така:
“Чл. 65. (1) За неподаване на декларация, за неподаването й в срок, както и за

посочване на неверни данни, довели до определяне на данъка в по-малък размер или до
неоснователното му преотстъпване или освобождаване на данъка, на управителя и на
счетоводителя на предприятието се налага глоба в размер от 100 до 500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 200 до
1000 лв.”

§ 18. В чл. 66, ал. 1 думите “чл. 56, ал. 3 от Закона за счетоводството” се заменят с
“чл. 136 от Закона за данък върху добавената стойност”.

§ 19. Член 67 се отменя.
§ 20. В чл. 68, ал. 2 думите “Данъчния процесуален кодекс” се заменят със “Закона за

административните нарушения и наказания”.

 § 21. В § 1  от Допълните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 14 се създава изречение второ:
“Не са социални разходи разходите, извършени от работодателя в полза на

работници и служители за превоз от местоживеенето до местоработата в случаите, когато
същите се намират в различни населени места или в едно и също населено място и няма
организиран обществен превоз”.

2. В т. 19 думите “т. 1, 5 и 11” се заменят с “т. 1, 5, 11, 19 и 20”.
3. Точка 28 се изменя така:
“28. “Собствен капитал” във връзка с прилагането на чл. 26, ал. 5 е определеният от

Закона за счетоводството и нормативните актове по прилагането му, а “привлечен капитал”
е капиталът, включващ всички дългосрочни и краткосрочни  пасиви, посочени в
счетоводния баланс, раздели Б и В  от приложение № 1 към Закона за счетоводството.”

4. Повторно е нарушението, извършено в рамките на две календарни години след
годината, в която е установено първото нарушение.

§ 22. Приложението към чл. 60, ал. 2  се изменя, както следва:

“Приложение  към чл. 60, ал. 2

Списък
на общините с безработица 1,5 пъти по-висока от средната за страната за периода 1998 –

2000 г.

№ по ред                 Област/Община
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І. Благоевград
1. Белица
2. Гърмен
3. Якоруда

ІІ. Бургас
1. Руен
2. Сунгурларе
ІІІ. Варна
1. Аврен
2. Вълчи дол
3. Девня
4. Долни чифлик
5. Дългопол
6. Провадия
7. Суворово

ІV. Велико Търново
1. Елена
2. Златарица
3. Полски Тръмбеш
4. Стражица

V. Видин
1. Белоградчик
2. Бойница
3. Брегово
4. Грамада
5. Димово
6. Кула
7. Ново село
8. Ружинци
9. Чупрене

VІ Враца
1. Борован
2. Бяла Слатина
3. Кнежа
4. Криводол
5. Мизия
6. Оряхово
7. Роман
8. Хайредин



5

VІІ. Добрич
1. Тервел

VІІІ. Кърджали
1. Ардино

ІХ. Ловеч
1. Летница
2. Луковит
3. Угърчин
4. Ябланица

Х. Монтана
1. Бойчиновци
2. Брусарци
3. Вълчедръм
4. Вършец
5. Лом
6. Медковец
7. Якимово

ХІ. Пазарджик
1. Велинград
2. Лесичево
3. Ракитово
4. Стрелча

ХІІ. Перник
1. Трън

ХІІІ. Плевен
1. Гулянци
2. Долни Дъбник
3. Пелово
4. Червен бряг

ХІV. Пловдив
1. Кричим
2. Перущица
3. Раковски
4. Садово
5. Стамболийски

ХV. Разград
1. Завет
2. Исперих
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3. Кубрат
4. Лозница
5. Самуил
6. Цар Калоян

ХVІ. Русе
1. Борово
2. Ветово
3. Две могили
4. Сливо поле
5. Ценово

ХVІІ. Силистра
1. Алфатар
2. Главиница
3. Кайнарджа
4. Ситово
5. Тутракан

ХVІІІ. Сливен
1. Котел

ХІХ. Смолян
1. Баните
2. Борино
3. Девин
4. Доспат

5. Мадан
6. Неделино
7. Рудозем

ХХ. София  окръг
1. Долна баня

ХХІ. Стара Загора
1. Братя Даскалови
2. Гурково
3. Николаево
4. Павел баня
ХХІІ. Търговище
1. Антоново
2. Омуртаг
3. Опака
4. Попово
5. Търговище
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ХХІІІ. Шумен
1. Велики Преслав
2. Венец
3. Върбица
4. Гара Хитрино
5. Каолиново
6. Каспичан
7. Никола Козлево
8. Нови Пазар
9. Смядово

ХХІV. Ямбол
1. Болярово
2. Елхово
3. Стралджа”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане

Предлаганите изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане са
продиктувани от динамичната икономическа обстановка. С тях се цели да се
актуализира нормативната уредба на данъка върху печалбата, данъка за общините и
алтернативните на тях данъци. С промените се цели гарантиране на приходите в
бюджета, съкращаване на разходите за администрирането на данъка и опростяване на
процедурите по прилагане на законодателството.

Измененията са в следните основни направления:
Изменения, свързани с намаляването на данъчната тежест. Те отчитат

финансовата стабилност и необходимостта от икономически растеж и целят
подобряване на инвестиционния климат в страната и стимулиране на бизнеса.

Предлага се промяна на размера на данъка върху печалбата от 20 на 15 на сто
за всички данъчно задължени лица, формиращи данъчна основа по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане. С нея се цели плавно намаляване на данъчната
тежест и уеднаквяване на базата, спазване принципа на равнопоставеност между
субектите, осигуряване на приходи в бюджета и стимулиране на доброволното им
плащане от данъчно задължените лица.

Мерки за предотвратяване на данъчни измами и защита на интересите
на фиска. С предлаганите изменения се отстраняват пропуски и неясноти в закона,
даващи възможност за избягване на данъчно облагане, като се разширява обхватът на
контрола.

Предвижда се облагане с еднократен данък при източника за увеличението в
цената на телефонните или телекомуникационните връзки, без тези по чл. 2а, ал. 1, т. 3.

Изменения, свързани с намаляване на финансовия резултат с положителната
разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване
на публични корпоративни акции, предлагани на официалния български пазар на
ценни книжа.

Изменения, свързани с принципите на обективност, прозрачност и
справедливост.

Подобряване смислово и редакционно на разпоредби от закона с цел
отстраняване на непълнотите и неяснотите, осигуряващо по-добро администриране на
данъка, както и актуализиране на текстове, свързано с промени в други закони.

Предлага се отменянето на ал. 3 от чл. 24, която след влизането в сила на
Данъчния процесуален кодекс, където са обхванати случаите на недоказан произход на
капитал, става излишна. Разпоредбата в действащата редакция няма практическо
приложение в данъчната и съдебната практика поради обективната невъзможност да
предизвика допълнителни приходи. Това се дължи и на факта, че в текста е посочено
облагане по реда на членове, които от своя страна не сочат ред за облагане, а определят
данъчна ставка.

Предлагат се промени, свързани с административнонаказателните
разпоредби, наложени с цел постигане на съответствие между вида и размера на
санкцията или глобата за еднакви нарушения на разпоредбите в различните материални
данъчни закони, като същевременно се запълва съществуващата празнота в закона.
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С предлаганите изменения и допълнения се търси баланс между интереса на
фиска и оптимизиране на взаимоотношенията между данъчната администрация и
данъкоплатците.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)


