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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 облагане доходите на физическите лица

(Обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; изм и доп., бр. 35, 71 и 153 от
1998 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г. –

бр. 35 от 1998 г.; бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г. и бр.
40, 45 и 61 от 2002 г.)

§ 1. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думата “неработоспособност” се заменя с “трайна

неработоспособност”.
2. Създава се т. 16:
"16. предоставените държавни и национални награди на творци в областта на

културата."

§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 след думите "Закона за отбраната и въоръжените сили на Република

България" се поставя запетая и се добавя "по чл. 139г от Закона за съдебната власт".
2. Създава се ал. 6:
“(6) Данъчната основа по ал. 4 се намалява с облекченията за дарения в

размер до 10 на сто, направени при условията и по реда на чл. 28."

§ 3. В чл. 21 ал. 2 се отменя.

       § 4. В чл. 22, ал. 1 думите “чл. 21, ал. 2, избрали реда за облагане по този
закон, както и за лицата по” се заличават.

          § 5. В чл. 26 се създава т. 9:
“9. дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни

лица, които не са данъчно задължени по Закона за корпоративното подоходно
облагане.”
          § 6. В чл. 29 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите “с определена от компетентните органи група инвалидност”
се заменят със “със загубена работоспособност от 50 до 100 на сто”.

2. В ал. 4 думите “с група инвалидност” се заменят със “със загубена
работоспособност от 50 до 100 на сто, които упражняват дейността лично и не наемат
работници”.
                  3. В ал. 5 думите “както и нотариусите и лицата, упражняващи частна
медицинска практика, когато формират данъчната основа по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане” се заличават.
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§ 7. В чл. 30, ал. 1 думите “и не са регистрирани по смисъла на Закона за

данък върху добавената стойност" се заличават.

§ 8. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата “настаняване” се добавя “с не повече от

20 стаи” и таблицата се изменя така:

" I група II група III група IV група
Сума за
стая

Сума за
стая

Сума за
стая

Сума за
стая

1 и 2 звезди
250 200 75 25 "

б) в т. 2 след думата “развлечения” се добавя “с не повече от
100 места за консумация”, а в буква “г”, ред "3 звезди" числото “20” се заменя с “30”;

в) в т. 3 накрая се добавя ”до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта” и
таблиците към букви "а" и "б" се изменят така:
"Група 0 Мярка,
(нулева) за 1 кв. м Зона/лв.

I II III IV
Столична
община 20 16 11 6

Група/лв.
Мярка,
за 1 кв. м
Бургас
Варна I II III IV, V VI, VII, VIII
Пловдив
18 17 10 6 4 2 "

г) точка 4 се изменя така:

“4. платeни паркинги - за едно място за паркиране в зависимост от групите по
функционалния тип на населеното място:

Столична
община

Зона/лв.

Сума за
брой място

I II III IV

200 150 100 80

Група/лв.

I II III IV, V VI, VII, VIII
Сума за
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брой място

90 60 35 20 5 "

д) в т. 7 се правят следните изменения:
аа) в буква “ж” думата “ксероксни” се заменя с “копирни”;

бб) буква “з” се изменя така:
“з) козметични услуги, поставяне на татуировки - на брой работно място:
Столична община - зона/лв.

I II III IV
900 630 540 450

Група/лв.

I II III IV, V VI, VII, VIII
630 450 230 200 130 "

вв) буква “м” се изменя така:
“м) услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни

средства:
- авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги, автомивки  и

други услуги:

Столична община - зона/лв.

I II III IV
1900 1900 1900 1900

Група/лв.

I II III IV,V VI, VII, VIII
1350 1000 700 350 280

- ремонт, регулиране и балансиране на гуми:

Столична община - зона/лв.

I II III IV
1200 1200 1200 1200

Група/лв.

I II III IV,V VI, VII, VIII
890 650 450 230 190 "

гг) буква “н” се отменя;
е) в ал. 3, т. 2 думите "балнеоложките центрове Сандански, Хисаря,

Велинград" се заличават.
§ 9. В чл. 32 ал. 5 се изменя така:
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“(5) Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства,
заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство и в зависимост от
функционалния тип на населеното място в следните размери:

Група/лв.

0, I ІІ ІІІ ІV, V VІ, VІІ, VІІІ
а) мотоциклети 500 425 350 275 200
б) други МПС 1000 850 700 550 400 "

§ 10. В чл. 33 ал. 5 се отменя.

§ 11. Таблицата към чл. 35 се изменя така:

" Годишна данъчна основа Данък
До 1320 лв.      Необлагаеми

От 1320 до 1800 лв. 15% за горницата над 1320 лв.
От 1800  до  3000 лв. 72 лв.  плюс 22% за горницата над

1800 лв. 
От 3000 до 7200 лв. 336 лв. плюс 26% за горницата над

3000 лв.
над 7200 лв. 1428 лв. плюс  29% за горницата над

7200 лв.
"

§ 12. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “както и лицата по чл. 21, ал. 2, избрали реда за облагане по този
закон” се заличават.
2. В ал. 4 думите “както и лицата по чл. 21, ал. 2, избрали реда за формиране на
данъчната основа по Закона за корпоративното подоходно облагане” се заличават.

§ 13. Таблицата към чл. 38 се изменя така:

" Месечна данъчна основа Данък
До   110 лв.

Необлагаеми

От 110 до 150 лв.
15 %  за горницата над 110 лв.

От 150  до 250 лв. 6 лв.   +  22% за горницата над
150 лв.

От 250 до 600 лв. 28 лв. плюс 26% за горницата над
250 лв.

Над 600 лв. 119 плюс 29% за горницата над 600
лв. "

§ 14. В чл. 40, ал. 1, изречение първо точката се заменя със запетая и се
добавя “20 на сто” се добавя “а тези по чл. 26, т. 9 - с окончателен данък в размер 15 на
сто”.
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§ 15. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в изречение второ думите “без приложението” се заменят с “включително

приложенията към него”;
б) създава се изречение трето:
“Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети са одитирани,

подават и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит.”
2. В ал. 4 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.
3. В ал. 5 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.

§ 16. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Промените в обстоятелствата по ал. 1, водещи до увеличаване размера на
данъка, се декларират непосредствено преди настъпването им.”

2. Създава се нова ал. 3:

“(3) Размерът на данъка се намалява при преустановяване на съответната
дейност по чл. 31 и 32, причинено от непреодолима сила или от други особени,
непредвидени и непредотвратими обстоятелства, включително обстоятелства, свързани
със здравословното или физиологичното състояние на лицата, които са причинили
преустановяване на дейността за данъчната година. Наличието на тези обстоятелства се
декларира в срок 7 дни от настъпването им и се удостоверява с документи, издадени от
компетентните органи.”

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 17. В чл. 51, ал. 2 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.

§ 18. В чл. 54, ал. 1 думата “местоживеене” се заменя с “постоянен адрес”.

§ 19. В чл. 63, ал. 2 след думите "по чл. 57" се поставя запетая и се добавя
“както и за посочване на неверни или непълни данни в нея”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г.
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 2002 г.

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

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 облагане доходите на физическите лица

С промените в Закона за облагане доходите на физическите лица се цели
създаването на съвременна нормативна уредба, която да подобри бизнес климата в
страната и икономическия растеж. Предлаганите изменения и допълнения могат да се
обособят в две групи. Първата група обхваща прецизиране и опростяване редакцията на
определени разпоредби и е насочена към оптималното администриране на данъка, а
другата група -  към намаляване на данъчната тежест и увеличаване на потреблението.

В съответствие с възприетата политика от правителството за намаляване на
преките данъци и повишаване на реалния разполагаем доход на физическите лица,
скалата за облагане доходите на физическите лица е съобразена с ръста на инфлацията и
с ръста на доходите, като отчита и разпределението на осигурителните вноски между
работниците и работодателите. Предлага се промяна в данъчната скала  в посока на
намаляване на данъчната тежест за всички подоходни групи, като най-голямото
намаление е за групите с ниски доходи. Сравнително по-малко ще е намалението на
данъчната тежест за лицата в средата и в горната част на скалата.

Предлага се промяна, с която се цели постигането на  равнопоставеност при
данъчното третиране на дарителите, като се спазват еднакви условия относно размера на
дарението, ограничения кръг получатели и всички условия, валидни за свободните
професии. При това положение физическите лица, които получават доходи единствено
от трудови правоотношения и извършват дарения, ще могат да намаляват с до 10 на сто
(размер на дарението) облагаемия си доход след приспадане на вноските за пенсионни,
здравни и други осигуровки, които работникът или служителят е длъжен да прави за
своя сметка, както и на внесените за сметка на лицата лични вноски за доброволно
пенсионно и здравно осигуряване и за доброволно осигуряване за безработица, и на
внесените за сметка на лицата премии/вноски по договори за застраховки "Живот", ако
са свързани с инвестиционен фонд.

С предлаганите промени в областта на патентния данък се цели постигане на
по-тясна обвързаност на потенциалния реализиран доход на упражняващите патентни
дейност с размера на патентния данък. При уточняването на конкретните размери на
патентния данък  са взети предвид и предложенията  и анализите на Българската
търговско-промишлена палата, Българската занаятчийска камара и на други браншови
организации и съюзи, представляващи интересите на данъчно задължените лица,
упражняващи патентна дейност. Предлага се отменяне на разпоредбата на чл. 33, ал. 5,
съгласно която при определянето на данъка за определени видове дейности се вземаше
предвид критерият брутна площ. Отпадането на допълнителния критерий
“5 лв. за кв. м брутна площ” ще доведе до реално намаляване размера на патентния
данък.

Предлага се облагането с патентен данък за градовете Сандански, Велинград
и Хисаря да бъде съобразено с облагането на населените места от трета функционална
група, което ще доведе до реално намаление на размера му.

Предлага се общите критерии за облагане с патентен данък да  бъдат
извършването на дадена дейност и оборотът за предходната година като показател за
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мащабите на осъществяваната дейност, като не се отчита регистрацията по Закона за
данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Във връзка с облагането с патентен данък и конкретно с условието лицата да
не са регистрирани по смисъла на ЗДДС в практиката възникват редица проблеми към
кой момент лицата не следва да са регистрирани по ЗДДС; по кой ред ще се облагат при
евентуална регистрация по ЗДДС през годината, за която е подадена декларация за
облагане с патентен данък, съответно при прекратяване на регистрацията по ЗДДС. От
друга страна, едно от условията за облагане с патентен данък е оборотът за предходната
година. Преплитат се критерии от предходната данъчна година с такива, които могат да
настъпят и през текущата година, в зависимост от които е поставено данъчното
облагане. Предложената промяна е с оглед въвеждането на ясни и точни критерии при
облагането с патентен данък. Необходимо е да се гарантира стабилен данъчен режим за
облагане през съответната година, още повече че в закона патентният данък се определя
като окончателен и годишен.

С цел постигане на равнопоставеност на данъчните субекти се предлага
нотариусите и лицата, осъществяващи частна медицинска практика, да се облагат като
другите свободни професии без възможност за осъществяване право на избор. Във
връзка с това се предлага разпоредбата на чл. 21, ал. 2 да се отмени, като по този начин
ще се осигурят еднакви правни условия за всички лица, упражняващи свободни
професии, по отношение на данъчното  облагане. Освен това в § 1, т. 6 от
Допълнителните разпоредби на Закона за облагане доходите на физическите лица са
изброени широк кръг лица, упражняващи свободни професии, които към настоящия
момент предявяват искания за подобен преференциален режим на облагане. Особеният
режим създава редица практически трудности по прилагането му не само за данъчната
администрация и за данъчно задължените лица, но и за предприятията, които изплащат
суми във връзка със сключени договори с такива лица. Нотариусите и лицата,
осъществяващи медицинска практика към настоящия момент, имат възможност за избор
при формирането на данъчната основа за доходите от дейността им. По този начин тези
лица се ползват от специална данъчна привилегия спрямо останалите лица, които
упражняват други свободни професии. Данъчният закон не регламентира ред за
заявяване на избора и на практика това се прави едва с подаването на годишната
данъчна декларация, т. е. до 15 април следващата година. Това създава изключителни
трудности във връзка с контрола, касаещ авансовото облагане на доходите, тъй като
редът за внасяне на дължимия авансов данък се предопределя изключително от
направения избор.

Предлага се разширяване обхвата на облагаемите доходи, като се включват
обезщетенията, изплащани по чл. 139г от Закона за съдебната власт. Тези обезщетения
са аналогични на обезщетенията по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и Закона за Министерството на вътрешните работи, изплащани при
пенсиониране, които са облагаеми. Предлаганата промяна ще изравни третирането на
трите вида обезщетения.

Предложено е националните и държавните награди на дейци на културата да
се включат в необлагаемите доходи, т.е. да не се облагат с данък.

Предлагат се редакционни промени, свързани с въвеждането на легални
определения в закона.  До приемането на Закона за българските документи за
самоличност физическите лица удостоверяваха при приемането на годишните данъчни
декларации своя адрес по местоживеене с личния си паспорт. С влизането в сила на
новия закон и с въвеждането на личната карта като основен идентификационен
документ за самоличност на българските граждани постоянният адрес е този, който
лицата могат да удостоверят пред данъчните органи. Във връзка с това е и предложеното
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изменение на чл. 41, ал. 4 и 5. Разпоредбите на чл. 51, ал. 2 и чл. 54, ал. 1 уреждат
внасянето на данъка и е нормално то да става там, където лицето ще подаде
декларацията си.

17.10.2002 г.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Николай Василев)


