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§ 1. В чл. 1 се съ здава т. 3: 

“3. застрах ователните премии.” 

§ 2. В чл . 2 ал . 3 се отменя . 
§ 3. Съ здава се чл. 2в: 
“Ч л. 2в. Б ю джетните предприятия се облагат с данъ к въ рх у прих одите от дейностите по 

чл. 4, ал. 1 вместо с корпоративен данъ к.” 

§ 4. В чл . 6, ал . 1, т. 3 накрая  се добавя  “ил и отдават под наем движимо и 
недвижимо иму щ ество”. 

§ 5. Ч лен 11 се изменя така: 
“Ч л. 11. (1) О сновата за облагане по чл. 36, ал. 2 са счетоводно начислените разх оди за 

поддръ жка, ремонт и експлоатация на леки автомобили за календарния месец, намалени с вклю чените в 
тях  разх оди за данъ ци, такси и застрах овки, работни заплати и осигуровки на ш офь орите, амортизации, 
лих ви по лизингови договори, разх оди за наем и начислените прих оди от застрах ователни обезщ етения,  
свъ рзани съ с съ ответните леки автомобили, до размера на извъ рш ените разх оди за отстраняване на 
щ етите, за които се отнася обезщ етението. 

(2) К огато с леки автомобили  се извъ рш ва едновременно дейност по занятие и 
административно-управленска дейност, при определяне на данъ чната основа по ал. 2: 

1. разх одите за експлоатация се отнасят къ м административно-управленската дейност на 
базата на изминатите за тази дейност километри през текущ ия месец; 

2. разх одите за поддръ жка и ремонт се отнасят къ м административно-управленската 
дейност на базата на изминатите за тази дейност километри къ м общ ите изминати километри от 
съ ответния автомобил за последните 12 месеца, в т.ч. текущ ият.  

(3) К огато основата з а обл агане по ал . 1 ил и 2 е отриц ател на вел ичина, тя  се 
приспада посл едовател но от данъ чната основа з а сл едващ ите месец и.”  

§ 6. Съ здава се чл. 11а: 
“Ч л . 11а. О сновата з а обл агане на дей ностите по чл . 4, ал . 1 на бю джетните 

предприя тия  е раз меръ т на счетоводно начисл ените прих оди, произ тичащ и от 
осъ щ ествя ване на посочените дей ности.”  
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§ 7. В чл . 22 се правя т сл едните из менения  и допъ л нения :  
1. В ал . 2: 
а) в т. 1 след думите “масивни сгради” се добавя “в т.ч. сгради, отчитани като 

инвестиционни имоти”; 

б) в т. 4 след думата “компю три” се добавя “периферни устройства за тях ”; 

в) в т. 5  накрая  се добавя  “и амортиз иру емия  актив по § 1, т. 55, бу ква “е” 
от Д опъ л нител ните раз поредби”; 

г) съ здава се т. 7:  

“7. категория VII – дъ лготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за 
периода на ползване на актива.” 

2. А линея 3 се изменя така: 
“(3) З а данъ чни ц ел и амортиз ац ионните норми се определ я т еднократно з а 

кал ендарната година и не могат да превиш ават сл едните раз мери: 

 

Категория ак тив и Го д и ш н и  а м о р т и з а ц и о н н и  н о р м и  (%) 

I 4 

II 30 

III 10 

IV 50 

V 25 

VI 15 

VII О пределя се съ образно срока на правното ограничение 
за ползване, но не по-висока от 25 на сто 

 

3. А линеи 5, 6 и 7 се изменят така:  
“(5) Л иц ата, които ф ормират данъ чна основа по реда на таз и гл ава, из готвя т 

и водя т данъ чен амортиз ац ионен пл ан. П ри из готвя не на данъ чен амортиз ац ионен 
пл ан з а пъ рви пъ т в него се вкл ю чват амортиз иру емите активи по смисъ л а на тоз и 
з акон по амортиз иру емата им стой ност и приз натата до момента данъ чна амортиз ац ия . 
А ктивите, з а които приз натата до момента данъ чна амортиз ац ия  е равна ил и 
превиш ава амортиз иру емата им стой ност, не се вкл ю чват в данъ чния  амортиз ац ионен 
пл ан. 

(6) Д анъ чният амортизационен план задъ лжително съ дъ ржа информация за: 
1. лицата, които изготвят данъ чен амортизационен план през  

2003 г.: 
а) формирания преоценъ чен резерв (резерв от последващ и оценки) за периода от 1 януари 

1998 г. до 31 декември 2003 г., с който през предх одни данъ чни периоди не е увеличен финансовият 
резултат за данъ чни цели и който е довел и/или води до увеличаване на данъ чно признатия размер на 
разх одите за амортизации; 

б) преоценъ чен резерв (резерв от последващ и оценки) по ал. 11; 
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2. лицата, които изготвят данъ чен амортизационен план след  
31 декември 2003 г.: 

а) частта от формирания преоценъ чен резерв (резерв от последващ и оценки) за периода от 
1 януари 1998 г. до 31 декември 2003 г., която до датата на изготвяне на данъ чния амортизационен план 
за пъ рви пъ т не е увеличила  счетоводно начислените разх оди за амортизации;  

б) преоценъ чен резерв (резерв от последващ и оценки) по ал. 11. 

(7) Н ачисляването на амортизация в данъ чния амортизационен план започва от:  
1. датата на изготвяне на данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т - за 

амортизируемите активи, налични къ м датата на изготвянето му за пъ рви пъ т; 
2. най-къ сната от: датата на придобиване, датата на въ веждане в експлоатация или датата 

на признаване на актива като дъ лготраен - за амортизируемите активи, придобити след датата на 
изготвяне на данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т; 

3. датата на завъ рш ването на разх одите - за активите по § 1, т. 55, буква “г”  и т. 56, буква 
“г” от Д опъ лнителните разпоредби.” 

4. Съ здават се ал. 8, 9, 10, 11, 12 и 13: 

“(8) Г одиш ният данъ чно признат размер на разх одите за амортизации се определя като 
амортизируемата стойност на актива се умножи по годиш ната амортизационна норма, определена по 
реда на ал. 3, пропорционално на времето през съ ответната година, през което амортизируемият актив е 
наличен в данъ чния амортизационен план и за него не е преустановено начисляването на данъ чни 
амортизации по реда на ал. 13. Д анъ чно признатият размер на разх одите за амортизации не може да 
превиш ава амортизируемата  стойност на актива. 

(9) П ъ рвоначално определената амортизируема стойност, с която амортизируемите активи 
са заведени в данъ чния амортизационен план, не може да бъ де коригирана освен в случаите по ал. 10. 
П ри трансформиране на амортизируем актив в друг амортизируем актив не се извъ рш ват корекции в 
стойностите на актива в данъ чния амортизационен план. 

(10) В случаите на коригиране на положителна тъ рговска репутация и произтичащ ите от 
осъ щ ествена бизнес комбинация корекции в амортизируемите стойности на амортизируеми активи се 
извъ рш ва корекция в данъ чния амортизационен план. К орекциите на амортизируемата стойност и 
данъ чно признатия размер на разх одите за амортизации се отразяват в данъ чния амортизационен план 
къ м началото на периода, през който са установени корекциите. К орекциите се правят така, все едно 
обстоятелствата, довели до тези корекции, са били известни къ м датата на въ зникване на тъ рговската 
репутация. Е фектъ т от корекцията (положителен или отрицателен), довел до изменение в данъ чно 
признатия размер на разх одите за амортизации за предх одни периоди, се вклю чва при преобразуването 
на финансовия резултат къ м сумата по чл. 23, ал. 3, т. 11 за  текущ ия период. 

(11) П ри преобразуване по Т ъ рговския закон, вследствие на което не е осъ щ ествена 
бизнескомбинация, определена като придобиване съ гласно приложимите счетоводни стандарти, 
приемащ ите или новоучредените дружества завеждат  в данъ чния си амортизационен план получените 
при преобразуването амортизируеми активи по амортизируема стойност, данъ чно признат размер на 
разх одите за амортизации, данъ чна балансова стойност и сумата на резерва по ал. 6, намален по реда на 
ал. 13 по стойности, равни на стойностите в данъ чния амортизационен план на преобразуващ ото се 
дружество къ м датата на преобразуването по чл. 263ж, ал. 1 от Т ъ рговския закон. 

(12) А мортизируемите активи се отписват от данъ чния амортизационен план на по-ранната 
от двете дати: 

1.  датата на отписване от счетоводния амортизационен план; 

2. датата, на която данъ чната балансова стойност на амортизируемия актив стане нулева 
величина; активите, отписани от счетоводния амортизационен план поради промяна в стойностния праг 
на съ щ ественост или поради факта, че предприятието не очаква икономически изгоди от тях , в т.ч. 
случаите на брак, се отписват от данъ чния амортизационен план на съ щ ата дата. 

(13) А ктивите, заведени в данъ чния амортизационен план, за които е преустановено 
начисляването на амортизация съ гласно счетоводното законодателство през определен период от време 
поради временното им изваждане от употреба и в случаите на прекратяване поради ликвидация и 



 
 
 

 

4 

несъ стоятелност, не се отписват от  данъ чния амортизационен план къ м датата на изваждането им от 
употреба, съ ответно датата на прекратяване, но начисляването на данъ чни амортизации за тях  се 
преустановява през този период. Ч астта от преоценъ чния резерв (резерв от последващ и оценки) за тези 
активи, която е следвало да бъ де вклю чена в данъ чния амортизационен план съ гласно чл. 22, ал. 6, 
съ ответстващ а на увеличението в данъ чно признатия размер на разх одите за амортизации, се отписва от 
данъ чния амортизационен план къ м датата, на която е преустановено начисляването на амортизация.” 

 

§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения и допъ лнения: 
1. В ал. 2: 

а) точка 4 се изменя така: 
“4. неразпределяемите разх оди, отчетени в намаление на финансовия резултат за 

дейностите по чл. 4, ал. 1, осъ щ ествявани от лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2; 

б) точка 5 се изменя така: 
“5. дивидентите, начислени в резултат на разпределение на печалбата на лицензирани 

дружества съ с специална инвестиционна цел по З акона за дружествата съ с специална инвестиционна 
цел в полза на данъ чно задъ лженото лице, когато инвестицията е отчитана по метода на собствения 
капитал;” 

в) в т. 7 след думата “активи” се добавя “без начисления данъ к въ рх у добавената 
стойност”; 

г) в т. 10 думите “отчетени в наруш ение на счетоводното законодателство” се заменят с 
“касова бележка от кочан или отчетени в наруш ение на счетоводното законодателство или на принципа 
“документална обоснованост”;  

д) точка 11 се изменя така: 
“11. прих одите или положителен финансов резултат (счетоводна печалба), неотчетени 

съ гласно определения с нормативните актове ред;” 

е) точка 16 се изменя така: 
“16. разх одите от последващ и счетоводни оценки на амортизируеми активи по смисъ ла на 

този закон, извъ рш ени след 31 декември 2003 г., които водят до намаляване на финансовия резултат за 
текущ ия период;” 

ж) съ здават се т. 16а, 16б и 16в: 
“16а. всички прих оди на преобразуващ о се дружество, произтичащ и от прилагането на чл. 

42, ал. 1, невклю чени въ в финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода; 
16б. всички раз х оди на новоу чредено ил и приемащ о дру жество, отчетени в 

нару ш ение на чл . 42, ал . 1 и вкл ю чени въ в ф инансовия  му  рез у л тат (счетоводна 
печал ба/ з агу ба) з а периода; 

16в. разх одите, отчетени вследствие на признати в предх одни години прих оди, когато тези 
прих оди са участвали при формирането на финансов резултат, въ рх у който е начислен и преотстъ пен 
корпоративен данъ к съ гласно чл. 61в;  

з) съ здава се т. 19а: 
“19а. балансовата стойност, определена по реда на действащ ото счетоводно 

законодателство, на отписаните амортизируеми активи къ м момента на отписването на актива от 
счетоводния амортизационен план на предприятието по § 1, т. 59 от Д опъ лнителните разпоредби, с 
изклю чение на случаите по т. 7, отписването на актива за сметка на собствения капитал и преобразуване 
по реда на Т ъ рговския закон; балансовата стойност се намалява с остатъ чната стойност  по смисъ ла на 
счетоводното законодателство, когато последната не е вклю чена в амортизируемата стойност в 
данъ чния амортизационен план;” 

и) точка 20 се изменя така: 
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“20. разх одите, отчетени като текущ и съ гласно счетоводната политика на предприятието, 
когато са извъ рш ени за придобиване на амортизируем актив по смисъ ла на този закон;” 

к) в т. 21: 
аа) буква “а” се отменя; 
бб) в буква “б” думите “до размера на нетната реализируема стойност” се заличават; 
вв) в буква “в” след думите “собствения капитал” се добавя “с изклю чение на финансовите 

предприятия”; 

л) в т. 22: 

аа) след думата “преоценки” се добавя “и обезценки”, а след думите “ал. 3, т. 14” се добавя 
“или чл. 29а, ал. 2, т. 1 или чл. 29б”;  

бб) в буква “а” след думите “собствения капитал” се добавя “с изклю чение на финансовите 
предприятия”; 

вв) буква “в” се отменя; 
гг) в буква “г” накрая се поставя запетая и се добавя “отчитани по справедлива стойност”; 

дд) съ здава се буква “д”: 

“д) намаляване стойността на селскостопанска продукция;” 

м) точка 24 се изменя така: 
“24. ф ормирания т преоц енъ чен рез ерв (рез ерв от посл едващ и оц енки) в 

сл едните сл у чаи: 
а) когато данъ чната балансова стойност на амортизируемите активи стане нулева величина 

- целият преоценъ чен резерв (резерв от последващ и оценки), който е следвало да бъ де вклю чен в 
данъ чния амортизационен план съ гласно чл. 22; 

б) при липса по т. 7 или отписване на амортизируем актив за сметка на собствения капитал 
- частта от преоценъ чния резерв (резерв от последващ и оценки), който е следвало да бъ де вклю чен в 
данъ чния амортизационен план съ гласно чл. 22, съ ответстващ а на увеличението в данъ чно признатия 
размер на разх одите за амортизации до момента на установяване на липсата или отписването на актива, 
с изклю чение на случаите, когато е приложена буква “а”;  

в) когато неамортизируемите активи напуснат патримониума на предприятието, в т.ч. 
прех въ рляне на предприятието по реда на чл. 15 от Т ъ рговския закон - целият преоценъ чен резерв 
(резерв от последващ и оценки), с изклю чение на случаите на преобразуване по Т ъ рговския закон и 
случаите, в които с този резерв е увеличен финансов резултат за данъ чни цели; 

г) преобразуване по Т ъ рговския закон, в резултат на което е осъ щ ествена бизнес 
комбинация, определена като придобиване съ гласно приложимите счетоводни стандарти - частта от 
преоценъ чния резерв (резерв от последващ и оценки), която е следвало да бъ де вклю чена в данъ чния 
амортизационен план съ гласно чл. 22, съ ответстващ а на увеличението в данъ чно признатия размер на 
разх одите за амортизации къ м датата на прекратяването, с изклю чение на случаите, когато е приложена 
буква “а”; 

д) при прех въ рляне на предприятие по реда на чл. 15 от Т ъ рговския закон - целият 
преоценъ чен резерв (резерв от последващ и оценки), който е следвало да бъ де вклю чен в данъ чния 
амортизационен план съ гласно чл. 22, къ м датата на вписване на прех въ рлянето, с изклю чение на 
случаите, когато е приложена буква “а”; 

е) в случаите по чл. 22, ал. 13 - частта от преоценъ чния резерв (резерв от последващ и 
оценки), която е следвало да бъ де вклю чена в данъ чния амортизационен план съ гласно чл. 22, 
съ ответстващ а на увеличението в данъ чно признатия размер на разх одите за амортизации къ м датата, на 
която е преустановено начисляването на амортизации, с изклю чение на случаите, когато е приложена 
буква “а”; 
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ж) при всички останали случаи, с изклю чение на случаите на преобразуване по Т ъ рговския 
закон, вследствие на което не е осъ щ ествена бизнес комбинация, определена като придобиване съ гласно 
приложимите счетоводни стандарти, когато амортизируемите активи се отписват от данъ чния 
амортизационен план - целият преоценъ чен резерв (резерв от последващ и оценки), който е следвало да 
бъ де вклю чен в данъ чния амортизационен план съ гласно чл. 22;   

з) в случаите по букви “а” и ”ж”, когато лицето през предх одни години не е формирало 
данъ чна основа по реда на тази глава – частта от формирания преоценъ чен резерв (резерв от 
последващ и оценки), която е следвало да бъ де вклю чена в данъ чния амортизационен план съ гласно чл. 
22, и не е увеличила разх одите за амортизации до датата на изготвяне на данъ чния амортизационен 
план за пъ рви пъ т; 

и) в случаите по буква “б”, когато лицето през предх одни години не е формирало данъ чна 
основа по реда на тази глава - частта от преоценъ чния резерв (резерв от последващ и оценки), която е 
следвало да бъ де вклю чена в данъ чния амортизационен план съ гласно чл. 22, съ ответстващ а на 
увеличението в разх одите за амортизации в данъ чния амортизационен план до датата на установяване 
на липсата или отписването на актива, с изклю чение на случаите, когато е приложена буква “а”;”  

н) в т. 27 след думите “ал. 3, т. 14” се добавя “или на т. 22 и чл. 29а, ал. 2, т. 1 или на т. 22 и 
чл. 29б”; 

о) точка 28 се изменя така: 
“28. невъ зстановените суми вследствие на прилагането на т. 22 и  

ал. 3, т. 14 или на т. 22 и чл. 29а, ал. 2, т. 1 или на т. 22 и чл. 29б  в случаите на заличаване на лицата по 
чл. 41 - къ м датата на заличаване, и при прекратяване на лицата по чл. 42, ал. 3 - къ м датата на 
прекратяване.” 

2. В ал. 3: 

а) точка 2 се изменя така: 
“2. сумите, определени по реда на чл. 60 ал. 2.”; 

б) точка 4 се изменя така:    
“4. изплатените суми за трудово въ знаграждение, както и ефективно внесените дъ лжими 

вноски за фондовете на дъ ржавното общ ествено осигуряване и Н ационалната здравноосигурителна каса 
за сметка на работодателите  през пъ рвите 12 месеца от наемането за всяко наето лице по трудово 
правоотнош ение за не по-малко от 12 последователни месеца, което къ м момента на наемането му е 
регистрирано като безработно за повече от една година или е регистрирано безработно лице на въ зраст 
над 50 години, или е безработно лице с намалена работоспособност; данъ чното облекчение се ползва 
еднократно в годината, през която изтича 12-месечният период; по този ред не се извъ рш ва 
преобразуване за сумите, получени по З акона за насъ рчаване на заетостта;” 

в) в т. 6 след думата “прих одите” се добавя “до размера на  разх одите”; 

г) точка 7 се изменя така:  
“7. начислените прих оди от дивиденти в резултат на разпределение на печалбата на местни 

лица и неперсонифицирани дружества; по този ред не се преобразува финансовият резултат с 
начислените прих оди от дивиденти в резултат на разпределението на печалбата на лицензирани 
дружества съ с специална инвестиционна цел по З акона за дружествата съ с специална инвестиционна 
цел;” 

д) съ здават се т. 7а и 7б:  

“7а. дивидентите, начислени в резултат на разпределение на печалбата на местни лица и 
неперсонифицирани дружества в полза на финансови предприятия, когато инвестицията е отчитана по 
метода на собствения капитал и за тези дивиденти не е приложена т. 7 в предх одни периоди; 

7б. дивидентите, начисл ени в рез у л тат на раз предел ение на печал бата на 
местни л иц а и неперсониф иц ирани дру жества, раз предел ени през  ц ел ия  период на 
притежаване на инвестиц ия та, когато е отчитана по метода на собствения  капитал  и з а 
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тез и дивиденти не е прил ожена т. 7 и/ил и т. 7а в предх одни периоди в сл у чаите на 
отписване на съ ответните инвестиц ии;” 

е) точка 9 се отменя ;  
ж) съ здават се т. 10а, 10б, 10в, 10г и 10д: 

“10а. частта от загубите, пренесена от минали години по реда на глава четвъ рта; 
10б. частта от неразпределяемите разх оди, определена по реда на чл. 25а, ал. 1; 

10в. прих одите от последващ и счетоводни оценки на амортизируеми активи по смисъ ла на 
този закон, извъ рш ени след 31 декември 2003 г., които водят до увеличаване на финансовия резултат за 
текущ ия период; 

10г. всички разх оди на преобразуващ о се дружество, произтичащ и от прилагането на чл. 
42, ал. 1, невклю чени въ в финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода; 

10д. всички прих оди на новоучредено или приемащ о дружество, отчетени в наруш ение на 
чл. 42, ал. 1 и вклю чени въ в финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;” 

з) точка 12 се изменя така: 
“12. данъ чната балансова стойност на отписаните амортизируеми активи от данъ чния 

амортизационен план, къ м датата на отписване на актива от данъ чния амортизационен план, с 
изклю чение на случаите по ал. 2, т. 7, на отписване на актива за сметка на собствения капитал и на 
преобразуване по реда на Т ъ рговския закон;”  

и) в т. 13: 

аа) след думите “на ал. 2, т. 21” се добавя “или на чл. 29а, ал. 1, т. 1 или на чл. 29б”; 

бб)  буква “а” се отменя; 

вв) в бу ква “б” ду мите “до раз мера на нетната реал из иру ема стой ност” се 
з ал ичават; 

гг) в буква “в” след думите “собствения капитал” се добавя “с изклю чение на финансовите 
предприятия”; 

к) в т. 14: 

аа) в буква “а” след думите “собствения капитал” се добавя “с изклю чение на финансовите 
предприятия”; 

бб)  буква “в” се отменя; 
вв) в буква “г” накрая се поставя запетая и се добавя “отчитани по справедлива стойност”; 

гг)  съ здава се буква “д”: 

“д) прих одите от пъ рвоначално признаване на селскостопанска продукция по справедлива 
стойност, налична къ м края на данъ чния период;” 

л) в т. 16 накрая се добавя “или когато през текущ ия отчетен период длъ жникъ т е обявен в 
несъ стоятелност или ликвидация с влязло в сила съ дебно реш ение или при изтичането на давностния 
срок - от момента, в който вземането е станало изискуемо”; 

м) в т. 17 сл ед ду мата “з адъ л жения ” се добавя  “и невкл ю чените в 
амортиз иру емата стой ност на амортиз иру емите активи провиз ии з а з адъ л жения ”; 

н) точка 18 се отменя; 
о) съ здава се т. 20а: 
“20а. невъ зстановените суми по чл. 29а, ал. 1, т. 1 или по чл. 29б в случаите по т. 15 - 20;” 

п) точки 21 и 22 се изменят така:  
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“21. невъ зстановените суми вследствие на прилагането на т. 13 и  
ал. 2, т. 21 или на т. 13 и чл. 29а, ал. 1, т. 1 или на т. 13 и чл. 29б в случаите на отписване на съ ответните 
активи, с изклю чение на случаите по ал. 2, т. 6, 7 и 21, буква “е”; когато обезценени материали се 
вложат в готова продукция, намалението по реда на предх одното изречение се признава в годината на 
продажба на продукцията; 

22. невъ зстановените суми вследствие на прилагането на т. 13 и  
ал. 2, т. 21 или на т. 13 и чл. 29а, ал. 1, т. 1 или на т. 13 и чл. 29б в случаите на заличаване на лицата по 
чл. 41 - къ м датата на заличаване, и при прекратяване на лицата по чл. 42, ал. 3 - къ м датата на 
прекратяване.” 

3. В ал . 10 ду мите “отчетените от еднол ичните тъ рговц и раз х оди з а 
командировки на л иц ето, регистрирал о еднол ичния  тъ рговец , и на л иц а, наети по 
из въ нтру дови правоотнош ения ” се з аменя т с  “отчетените раз х оди з а командировки з а 
еднол ичния  тъ рговец  и з а л иц ата, наети от него по из въ нтру дови правоотнош ения ”. 

4. А линея 11 се изменя така: 
“(11) О тчетените разх оди за групов превоз на персонала, вклю чително на наетите по 

договори за управление и контрол, извъ рш ен съ с собствени или наети автомобили, от местоживеене до 
месторабота и обратно, с изклю чение на случаите, в които транспортъ т се осъ щ ествява с леки 
автомобили, не се регулират за данъ чни цели и не подлежат на облагане по реда на чл. 36. В случаите, 
когато превозъ т се извъ рш ва с наети автомобили, за доказване на отчетените разх оди  лицата следва да 
разполагат с писмен договор, съ дъ ржащ  данни за вида и х арактеристиките на транспортните средства, с 
които се извъ рш ва превозъ т, както и с копие от свидетелствата за регистрация на моторните превозни 
средства.” 

 

 

5. А линея 13 се изменя така: 
“(13) С разх одите, вклю чени в основата за облагане по чл. 36, ал. 1 след 31 декември 2003 

г., не се преобразува финансовият резултат по реда на ал. 2, т. 19а – 26 и ал. 3, т. 12 - 20.” 

6. А линея 15 се отменя. 
§ 9. В чл. 24, ал. 1 изречение второ се отменя. 
§ 10. Съ здава се чл. 25а:  
“Ч л. 25а. (1) Ч астта от неразпределяемите разх оди, съ ответстващ а на дейностите по чл. 4, 

ал. 1, осъ щ ествявани от лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2, се определя, като съ отнош ението между прих одите от 
дейностите по чл. 4, ал. 1 и всички прих оди се умножи по общ ия размер на неразпределяемите разх оди. 

(2) З а целите на преотстъ пването на данъ ка по глава десета частта от неразпределяемите 
разх оди/прих оди, съ ответстващ а на дейностите, за които се ползва преотстъ пването, се определя, като 
съ отнош ението между нетните прих оди от продажби от дейностите, за които се ползва 
преотстъ пването, и всички нетни прих оди от продажби се умножи по общ ия размер на 
неразпределяемите разх оди/прих оди. 

(3) З а целите на преотстъ пване на данъ ка по глава десета частта от сумите по чл. 23, ал. 2 и 
3, които не могат да се отнесат само къ м определена  дейност и са свъ рзани с осъ щ ествяване на 
дейностите, за които се ползва преотстъ пването, се разпределят на базата на съ отнош ението по ал. 2.” 

§ 11. В чл. 26 ал. 1 се изменя така: 
“(1) П ри определяне на облагаемата печалба максималният размер на разх одите за лих ви 

по заеми от тъ рговци, съ дружници и други лица, както и по финансов лизинг и банкови заеми, намалени 
с всички прих оди от лих ви  
(с изклю чение на лих вите по чл. 23, ал. 3, т. 8), не може да превиш ава 75 на сто от счетоводната 
печалба, без влиянието на всички разх оди и прих оди за лих ви.  Р азх одите за лих ви по финансов лизинг 
и банкови заеми се регулират само в случаите, в които лизингополучателят, съ ответно 
кредитополучателят, и лизингодателят, съ ответно кредитодателят, са свъ рзани лица. К огато 
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финансовият резултат, без влиянието на всички разх оди и прих оди за лих ви, е отрицателна величина, 
регулира се целият размер на компенсирания разх од за лих ви.” 

§ 12. В чл. 27 т. 2 се изменя така: 
“2. разх оди от минали отчетни периоди, които са въ зникнали преди повече от пет години 

преди текущ ия период.”  

§ 13. В чл . 28, ал . 1 ду мите “с из кл ю чение на сл у чаите по чл . 23,  
ал . 2, т. 24” се з ал ичават. 

§ 14. Съ здава се чл. 28а: 
“Ч л. 28а. (1) Ф инансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се коригира с разх одите, 

съ ответно прих одите, произтичащ и от фундаментални греш ки, отчетени съ гласно алтернативния 
подх од на приложимите счетоводни стандарти по реда на чл. 23, ал. 2, т. 18 – за разх одите, съ ответно 
чл. 23, ал. 3, т. 10 – за прих одите.  

(2) З а сумите по ал. 1 и произтичащ ата от тях  корекция на корпоративния данъ к или 
загубата за пренасяне за съ ответния минал период се прилагат разпоредбите на чл. 29б.”  

§ 15. В чл. 29 се правят следните изменения: 
1. Т очка 1 се отменя. 
2. Т очка 2 се изменя така: 
“2. с отчетените в текущ ия данъ чен период прих оди или положителен финансов резултат 

(счетоводна печалба), отнасящ и се за минал данъ чен период, въ рх у които са начислени данъ чни 
задъ лжения или са намалили загубата за пренасяне по реда на този закон за съ ответния минал данъ чен 
период.” 

§ 16. Ч лен 29а се изменя така: 
“Ч л. 29а. (1) Ф инансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се намалява съ с сумите 

(съ ответстващ и на стойността на разх одите за съ ответния минал отчетен период и/или начислените в 
по-малко разх оди, или начислените в повече прих оди за съ ответния минал отчетен период), 
произтичащ и от промени в счетоводната политика, отчетени съ гласно препоръ чителния подх од на 
приложимите счетоводни стандарти, както следва:  

1. по реда на чл. 23, ал. 3, т. 20а, 21 и 22 - в случаите по чл. 23, ал. 2,  
т. 21, 23, 25 и 26; 

2. по реда на чл . 23, ал . 3, т. 10 - з а всички останал и сл у чаи, с из кл ю чение 
на тез и по чл . 23, ал . 2, т. 1 - 20 и т. 22 и 24. 

(2) Ф инансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се увеличава съ с сумите 
(съ ответстващ и на стойността на прих одите за съ ответния минал отчетен период и/или начислените в 
повече разх оди, или начислените в по-малко прих оди за съ ответния минал отчетен период), 
произтичащ и от промени в счетоводната политика, отчетени съ гласно препоръ чителния подх од на 
приложимите счетоводни стандарти, както следва: 

1. по реда на чл. 23, ал. 2, т. 27 и 28 - в случаите по чл. 23, ал. 3, т. 14; 

2. по реда на чл. 23, ал. 2, т. 18 - въ в всички останали случаи.” 

§ 17. Съ здава се чл. 29б: 

“Ч л. 29б. (1) П ри отчитане на фундаментални греш ки по препоръ чителния подх од на 
приложимите счетоводни стандарти данъ чните задъ лжения за съ ответния минал отчетен период се 
коригират съ образно изискванията на чл. 23, действащ и за съ ответния минал период, и данъ чните 
размери за периода, за който се отнася греш ката.  

(2) В случаите, когато вследствие на корекцията  въ зникне загуба или се увеличи загубата 
за съ ответния минал период, се прилагат разпоредбите на глава четвъ рта, като за година на въ зникване 
на загубата се счита годината, през която е следвало да бъ де отчетен съ ответният разх од, и облагаемите 
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печалби за данъ чните периоди от годината на въ зникване на разх ода до отчитането на греш ката не се 
коригират.  

(3) В случаите, когато в резултат на корекцията се намали загубата за съ ответния минал 
период, в който е следвало да бъ де отчетен прих одъ т, с размера на греш ката се коригира частта от 
загубата, която не е пренесена по реда на чл. 38 до текущ ия период, а когато тази част от загубата е 
недостатъ чна, въ рх у разликата се дъ лжи данъ к, определен по реда на ал. 1.  

(4) С корекцията на корпоративния данъ к за предх оден отчетен период, изчислена по реда 
на ал. 1, се коригира годиш ният корпоративен данъ к по годиш на данъ чна декларация за текущ ия 
отчетен период.  

(5) З а сумите, съ ответстващ и на стойността на разх одите и/или начислените в по-малко 
разх оди, или начислените в повече прих оди за съ ответния минал отчетен период, произтичащ и от 
корекции на фундаментални греш ки, се прилагат разпоредбите на този член, когато са изпъ лнени 
условията на чл. 27 и 28.” 

§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения и допъ лнения: 
1. В ал. 1 след думата “тъ рговци” се добавя “(в т.ч. на общ ините)”. 

2. В ал. 2 думите “или общ инско” се заличават. 
3. В ал. 3 думите “разпределената печалба е” се заменят с “източниците на собствения 

капитал се разпределят”. 

4. В ал . 4: 

а) в из речение пъ рво сл ед ду мите “еднол ичните тъ рговц и” се добавя  “и 
чу ждестранните л иц а чрез  мя сто на стопанска дей ност”; 

б) из речение трето се из меня  така: 
“К огато пл атец ъ т на дох одите не е з адъ л жен да у дъ ржа и внася  данъ ка, той  

се внася  от пол у чател я  на дох ода.” 
5. Съ здават се ал. 6 и 7: 

“(6) З а целите на този закон при преобразуване чрез прех въ рляне на имущ ество въ рх у 
едноличния собственик по реда на чл. 265 от Т ъ рговския закон, счита се, че къ м датата на вписването 
по чл. 265б от Т ъ рговския закон е начислен ликвидационен дял в полза на едноличния собственик, 
който се облага по реда на ал. 1. 

(7) Р азпоредбата на ал. 4 се прилага и когато чуждестранно лице чрез място на стопанска 
дейност начислява дох оди по чл. 12, ал. 2, 3 и 5 на други части на предприятието си, разположени извъ н 
територията на страната.” 

§ 19. В чл. 36, ал. 4 изречение второ се изменя така: 
“В случаите, когато предприятията и тъ рговските представителства имат ликвидни и 

изискуеми данъ чни задъ лжения и задъ лжения за задъ лжителни осигурителни вноски къ м момента на 
извъ рш ване на разх одите, цялата сума на извъ рш ените разх оди подлежи на облагане с данъ к при 
източника, който е окончателен.” 

§ 20. В чл . 38 се правя т сл едните из менения  и допъ л нения : 
1. В ал . 1 ду мите “приспада посл едовател но” се з аменя т с “пренася ”. 

2. В ал . 2 сл ед ду мите “пол ожител ния  ф инансов рез у л тат” се добавя т “сл ед 
данъ чно преобраз у ване, с из кл ю чение на чл . 23, ал . 3, т. 10а”. 

3. Съ з дава се ал . 4:  

“(4) З агу бите, въ з никнал и през  предх одни данъ чни години, з а които 
данъ чно з адъ л женото  л иц е не е имал о з адъ л жение да ф ормира обл агаема печал ба по 
реда на гл ава втора от тоз и з акон, не подл ежат на пренася не.” 
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§ 21. В чл. 39 се правят следните изменения: 
1. А линея 1 се отменя. 
2. В ал. 2 думите “без преобразуване от един вид в друг” се заменят с “без преобразуване 

по чл. 264 и 265 от Т ъ рговския закон”.  

§ 22. Ч лен 40 се изменя така: 
“Ч л. 40. В случаите, когато данъ чно задъ лженото лице е формирало загуба и тази загуба 

или част от нея е от източници извъ н Б ъ лгария, последната се приспада последователно само от 
положителния финансов резултат от източника извъ н страната, от който е въ зникнала, през следващ ите 
пет данъ чни години. К огато загубата е от няколко източника, тя се разпределя за целите на предх одното 
изречение между източниците, от които е въ зникнала, пропорционално на загубата от всеки източник 
къ м сумата на загубите от съ ответните източници.” 

§ 23. В чл . 41 се правя т сл едните из менения  и допъ л нения : 
1. В ал . 2 ду мата “счетоводен” се з аменя  с “ф инансов” и ду мите “като 

дей стващ и предприя тия ” се з аменя т с “по общ ия  ред”. 
2. В ал. 5 думата “всякакви” се заличава. 
3. Съ здава се ал. 10: 

“(10) П осл едния т данъ чен период обх ващ а времето от начал ото на 
кал ендарната година, в коя то е из въ рш ено з ал ичаването, до датата на з ал ичаването на 
данъ чно з адъ л женото л иц е. Д ъ л жимите по тоз и з акон данъ ц и з а посл едния  данъ чен 
период се внася т до датата на з ал ичаването на данъ чно з адъ л женото л иц е.” 

§ 24. Ч ленове 42 и 43 се изменят така: 
“Ч л . 42. (1) З а ц ел ите на данъ чното обл агане всички дей ствия  з а периода от 

датата по ал . 2 до датата по ал . 1 на чл . 263ж от Т ъ рговския  з акон се считат з а 
из въ рш ени от преобраз у ващ ите се дру жества.  

(2) З а периода по ал . 1 преобраз у ването на ф инансовия  рез у л тат по реда на 
чл . 23, произ тичащ о от дей ствия та по ал . 1, се из въ рш ва от преобраз у ващ ите се 
дру жества. 

(3) П реобраз у ващ и се дру жества, които се прекратя ват при 
преобраз у ването чрез  раз дел я не, сл иване, вл иване ил и прех въ рл я не на иму щ еството 
въ рх у  еднол ичния  собственик, се обл агат с корпоративен данъ к з а периода от 
начал ото на годината до датата на преобраз у ването, определ ена по реда на чл . 263ж, 
ал . 1 ил и чл . 265а, ал . 1 от Т ъ рговския  з акон. 

(4) Д анъ чното обл агане по ал . 3 е окончател но. Н овоу чреденото ил и 
приемащ ото дру жество/дру жества внася  раз л иката между  начисл ените данъ ц и с 
натру пване и направените авансови вноски в 30-дневен срок от датата на 
преобраз у ването, определ ена по реда на чл . 263ж, ал . 1 ил и  
чл . 265а, ал . 1 от Т ъ рговския  з акон. 

(5) З а останал ия  период до края  на годината корпоративния т данъ к на 
новоу чреденото дру жество/дру жества се у становя ва и внася  по общ ия  ред. 

(6) З а ц ел ите на данъ чното обл агане при преобраз у ване по Т ъ рговския  
з акон чрез  промя на на правната ф орма всички дей ствия , из въ рш ени от 
преобраз у ващ ото се дру жество з а теку щ ия  период и з а предх одни периоди, в т.ч. 
преобраз у вания та на ф инансовия  рез у л тат по реда на чл . 23, се считат з а из въ рш ени от 
новоу чреденото дру жество. 
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Ч л. 43. (1) П ри преобразуване на тъ рговски дружества или при преустройство на 
кооперативни организации новоучредените или приемащ ите дружества/кооперативни организации са 
солидарно отговорни за данъ чните задъ лжения на преобразуващ ите се дружества или кооперативни 
организации. 

(2) П ри прех въ рляне на предприятие по чл. 15 от Т ъ рговския закон правоприемникъ т е 
солидарно отговорен за данъ чните задъ лжения на отчуждителя.”  

§ 25. В чл. 44, ал. 1 числото “23,5” се заменя с “19,5”. 

§ 26. Ч лен 46 се отменя. 
§ 27. Съ здава се чл. 46б: 

“Ч л . 46б. Д анъ къ т по чл . 2в е в раз мер 4 на сто. Д анъ къ т е окончател ен.” 
§ 28. В чл. 48, ал. 2 думите “законно регистрираните в страната вероизповедания и 

ю ридически лица с нестопанска цел, определени за извъ рш ване на общ ественополезна дейност и 
вписани в Ц ентралния регистъ р къ м М инистерството на правосъ дието” се заменят с “лицата по чл. 23,  
ал. 3, т. 1”. 

§ 29. В чл. 51 се правят следните изменения и допъ лнения: 
1. А линея 4 се изменя така:  
“(4) Л ицата по чл. 42, ал. 3 подават данъ чна декларация за дъ лжимия данъ к в 30-дневен 

срок от датата на преобразуването съ гласно чл. 263ж, ал. 1 или чл. 265а, ал. 1 от Т ъ рговския закон.” 

2. А линея 6 се изменя така:  
“(6) В сл у чаите на определ я не на дъ л жимия  корпоративен данъ к по реда на 

чл . 41, ал . 10 данъ чно з адъ л жените л иц а подават данъ чна декл арац ия  до датата на 
з ал ичаването.” 

3. Съ здават се ал. 8 и 9: 

“(8) В срок до 15-о число на месеца, следващ  тримесечието, лицата по чл. 2в подават в 
териториалната данъ чна дирекция по данъ чната им регистрация декларация за предх одното тримесечие 
по образец, утвъ рден от министъ ра на финансите. З а четвъ ртото тримесечие на календарната година 
декларация не се подава. В срок до 31 март на календарната година лицата по чл. 2в подават в 
териториалната данъ чна дирекция по данъ чната си регистрация декларация за предх одната календарна 
година по образец, утвъ рден от министъ ра на финансите. 

(9) О бразците на декларациите по този закон се утвъ рждават съ с заповед на министъ ра на 
финансите и се обнародват в “Д ъ ржавен вестник”.” 

§ 30. Ч л ен 54 се отменя . 
§ 31. В чл . 55, ал . 1 се съ з дава из речение четвъ рто: 

“К огато пл атец ъ т на дох ода не подл ежи на данъ чна регистрац ия , данъ къ т 
се внася  в данъ чно подраз дел ение “Средец ” къ м Т ериториал ната данъ чна дирекц ия  – 
Соф ия .” 

§ 32. Съ з дава се чл . 54а: 
“Ч л . 54а. Д анъ къ т, дъ л жим от л иц ата по чл . 2в, се внася  ежемесечно до 15-о 

числ о на сл едващ ия  месец  и е окончател ен.” 
§ 33. В чл. 56 се правят следните изменения и допъ лнения: 
1. А линея 3 се изменя така: 
“(3) П риемащ ите/новоучредените чрез преобразуване тъ рговски дружества или чрез 

преустройство кооперативни организации правят авансови вноски, както следва: 
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1. при преобраз у ване на тъ рговски дру жества чрез  промя на на правната 
ф орма ил и при прех въ рл я не на иму щ ество въ рх у  еднол ичния  собственик – авансови 
вноски по реда на ал . 1, 2 ил и 5 въ з  основа на обл агаемата печал ба на преобраз у ващ ите 
се дру жества; 

2. въ в всички останали случаи на преобразуване на тъ рговски дружества или 
преустройство на кооперативни организации – тримесечни авансови вноски по реда на ал. 5.” 

 

2. В ал. 4 числото “23,5” се заменя с “19,5”. 

3. В ал. 5 след думата “отрицателна” се добавя “или нулева”, а числото “23,5” се заменя с 
“19,5”. 

4. В ал . 6 ду мата “април ” се з аменя  с “я ну ари” и се съ з дават из речения  
трето и четвъ рто:  

“П ри из въ рш ено намал ение по реда на таз и ал инея  раз меръ т на 
посл едващ ите авансови вноски не може да превиш ава раз мера на авансовата вноска, 
декл ариран при посл едното намал ение. З а ц ел ите на предх одното из речение къ м 1 
април  з а авансова вноска, декл арирана при посл едното намал ение, се приема 
определ ената по реда на ал . 1 и 2 вноска.” 

5. А линея 8 се изменя така:  
“(8) Н овообразуваните през годината лица, данъ чно задъ лжените лица, които през 

предх одната година не са имали задъ лжение да формират облагаема печалба по реда на този закон и 
лицата по чл. 41 правят тримесечни авансови вноски по реда на ал. 5.”    

6. В ал. 9 думите “М есечните авансови” се заменят с “ А вансовите”. 

§ 34. В чл.  57 се правят следните изменения и допъ лнения: 
1. Д осегаш ният текст става ал. 1. 

2. Съ здават се ал. 2 и 3: 

“(2) Н а лицата, на които се преотстъ пва корпоративен данъ к за текущ ата година по реда на 
глава десета и по реда на отменения чл. 20 от З акона за чуждестранните инвестиции, се преотстъ пва и 
съ ответната част от дъ лжимите авансови вноски за корпоративния данъ к, пропорционална на размера 
на преотстъ пването. 

(3) Л ицата по ал. 2 уведомяват с декларация по образец, утвъ рден от министъ ра на 
финансите, териториалната данъ чна дирекция по данъ чната си регистрация за преотстъ пването на 
авансовите си вноски.” 

§ 35. В чл. 58 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думите “на чл. 54, 55 и 56” се заменят с “на чл. 55 и 56”. 

2. А линея 2 се изменя така: 
“(2) В случаите по чл. 56, ал. 6 и когато действително дъ лжимият годиш ен данъ к надвиш и 

с повече от 10 на сто внесените авансови вноски, определени по реда на чл. 56, въ рх у разликата между: 
1. по-ниското от действително дъ лжимия годиш ен данъ к или сумата на определените 

авансови вноски по реда на чл. 56, ал. 1, 2 и 5, и 

2. внесените авансови вноски, определени по реда на чл. 56,  

се дъ лжи лих ва, равна на основния лих вен процент, увеличен с 10 пункта къ м 31 декември на 
съ ответната календарна година.  Р азликата се разпределя в съ ответните месеци/тримесечия по чл. 56, за 
които е ползвано намалението, като ефективното намаление за съ ответния месец/тримесечие се умножи 
по съ отнош ението между разликата по предх одното изречение и общ ата сума на ефективното 
намаление за целия данъ чен период.” 
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§ 36. В чл. 60 се правят следните изменения: 
1. В ал. 1 думата “дружествения” се заменя с “основния (регистриран)”. 

2. А линея 2 се изменя така: 
“(2) Ф инансовият резултат преди данъ чно преобразуване се намалява по реда на чл. 23, ал. 

3, т. 2 с произведението от ефективно внесените задъ лжителни осигурителни вноски, отнасящ и се за 
текущ ата година, за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица и процента на 
увеличението в средносписъ чния брой на персонала, нает по трудов договор в предприятието за 
текущ ата година, спрямо този от предх одната година. Р азмеръ т на намалението не може да превиш ава 
разликата между ефективно внесените задъ лжителни осигурителни вноски, отнасящ и се за текущ ата 
година, за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица и задъ лжителните осигурителни 
вноски за сметка на  работодателя за наетите по трудов договор лица, дъ лжими през предх одната 
година. Н амалението се ползва, при условие че данъ чно задъ лженото лице няма изискуеми данъ чни 
задъ лжения и задъ лжения за задъ лжителни осигурителни вноски къ м 31 декември на годината, за която 
се ползва.” 

3. В ал. 3 думите “последните две години” се заменят с “предх одната година”, а думите “от 
министъ ра на финансите” се заменят съ с “съ с заповед на министъ ра на финансите, която се обнародва в 
“Д ъ ржавен вестник”. 

§ 37. В чл. 61 се правят следните изменения и допъ лнения: 
1. А линея 1 се изменя така: 
“(1) П етдесет на сто от корпоративния данъ к и данъ ка по чл. 2в се преотстъ пват на 

съ здадените съ с закон социални и здравноосигурителни фондове, научноизследователски бю джетни 
предприятия, дъ ржавни висш и училищ а, дъ ржавни и общ ински училищ а от системата на народната 
просвета за стопанската им дейност, която е пряко свъ рзана съ с или е помощ на за осъ щ ествяване на 
основната им дейност.” 

2. Съ з дава се нова ал . 3: 
“(3) Д вадесет на сто от корпоративния данъ к се преотстъ пва на частните висш и училищ а и 

частните училищ а от системата на народната просвета.” 

3. Д осегаш ната ал. 3 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения: 
а) в изречение пъ рво думите “и частни училищ а и по ал. 2” се заменят с “и по ал. 2 и 3”; 

б) в изречение трето думата “висш ите” се заменя с “дъ ржавните висш и”. 

§ 38. В чл . 61д се правя т сл едните из менения  и допъ л нения : 
1. В ал. 1: 

а) в т. 1 след думите “З аконъ т за счетоводството” се добавя  
“(с изклю чение на парични средства по сметки в банки)”, а думите “списъ к, ежегодно утвъ рждаван от 
министъ ра на финансите, в които за предх одната година преди текущ ата година безработицата е 50 на 
сто по-висока от средната за страната за съ щ ия период” се заменят съ с “списъ ка по чл. 60,  
ал. 3”; 

б) точка 2 се изменя така:  
“2. средносписъ чният брой на персонала с постоянен адрес в административните граници 

на общ ините по т. 1, нает по трудови правоотнош ения за текущ ата година, е не по-малъ к от 80 на сто от 
общ ия средносписъ чен брой на персонала, нает по трудови правоотнош ения за текущ ата година.”  

2. А линея 2 се изменя така:  
“(2) П реотстъ пеният корпоративен данъ к се отчита като резерви. П реотстъ пването е 

валидно, когато отчетените като резерви средства са вложени за придобиване на дъ лготрайни 
материални и нематериални активи и на краткотрайни активи, необх одими за извъ рш ването на 
производствена дейност, както и за въ знаграждения на наети по трудови правоотнош ения лица до края 
на календарната година, следващ а годината, за която се ползва преотстъ пването.” 
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§ 39. Н аименованието на гл ава единадесета се из меня  така: “Д анъ чно 
третиране на л иц енз ираните инвестиц ионни дру жества и на л иц енз ираните дру жества 
съ с спец иал на инвестиц ионна ц ел ”. 

§ 40. Съ з дава се чл . 62б: 

“Ч л . 62б. Л иц енз ираните дру жества съ с спец иал на инвестиц ионна ц ел  по 
З акона з а дру жествата съ с спец иал на инвестиц ионна ц ел  не се обл агат с корпоративен 
данъ к.” 

§ 41. Съ здава се глава дванадесета “а”: 

“Г лава дванадесета “а” 

Д А Н Ъ К  ВЪ Р Х У  З А СТ Р А Х О ВА Т Е Л Н И Т Е  П Р Е М И И  

Ч л. 63а. (1) З астрах ователните премии се облагат с данъ к, който е за сметка на 
застрах ованите или на застрах оващ ите лица. 

(2) Н е се облагат с данъ к застрах ователните премии от активно презастрах оване и 
застрах ователните премии от застрах овки по раздел I от приложение № 1 къ м чл. 6, ал. 2 от З акона за 
застрах оването. 

Ч л. 63б. Д анъ къ т по чл. 63а е в размер: 

1. 1 на сто – за застрах овки по т. 5, 6, 11 и 12 от раздел II на приложение № 1 къ м чл. 6, ал. 
2 от З акона за застрах оването; 

2. 2,3 на сто – за всички останали застрах овки от раздел II на приложение № 1 къ м чл. 6, 
ал. 2 от З акона за застрах оването.   

Ч л. 63в. (1) Д анъ чен период по смисъ ла на тази глава е периодъ т от време, след изтичането 
на който застрах ователят е длъ жен да определи резултата за този период. 

(2) Д анъ чният период е едномесечен и съ впада с календарния месец. 

(3) З астрах ователят изчислява резултата за всеки данъ чен период - данъ к за внасяне в 
републиканския бю джет или данъ к за приспадане, на базата на получените и въ рнатите застрах ователни 
премии за всеки данъ чен период. 

Ч л. 63г. (1) Д анъ къ т по чл. 63а, ал. 1 се начислява от застрах овател по смисъ ла на З акона за 
застрах оването въ рх у брутния размер на получената застрах ователна премия (вноска) на датата на 
получаването й.  

(2) Н ачисленият данъ к по чл. 63а, ал. 1 въ рх у въ рнатите застрах ователни премии (вноски) 
се приспада от начисления данъ к по ал. 1 за данъ чния период, през който е въ рната премията (вноската). 

(3) Р езултатъ т за данъ чния период е разликата между начисления данъ к въ рх у получените 
застрах ователни премии по ал. 1 и начисления данъ к въ рх у въ рнатите застрах ователни премии по ал. 2 
през този данъ чен период. 

(4) К огато резултатъ т по ал. 3 е положителна величина, той се внася в прих од на 
републиканския бю джет до 15 дни след изтичането на данъ чния период, за който е определен 
резултатъ т. 

(5) К огато резултатъ т по ал. 3 е отрицателна величина, той подлежи на приспадане до 
изчерпването му от резултат – положителна величина, последователно през следващ ите данъ чни 
периоди.  

Ч л. 63д. Д анъ къ т въ рх у общ ия размер на застрах ователните премии по склю чен 
застрах ователен договор се записва на отделен ред в застрах ователната полица. 

Ч л. 63е. (1) В срок до 30-о число на месеца, следващ  тримесечието, застрах ователите 
подават в териториалната данъ чна дирекция по данъ чната си  регистрация декларация за предх одното 
тримесечие по образец, утвъ рден от министъ ра на финансите. З а четвъ ртото тримесечие на 
календарната година декларация не се подава. 
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(2) В срок до 30 април на календарната година застрах ователите подават в териториалната 
данъ чна дирекция по данъ чната си регистрация декларация за предх одната календарна година по 
образец, утвъ рден от министъ ра на финансите.” 

§ 42. В чл . 67е сл ед ду мите “по чл . 51, ал . 2” се добавя  “з а подаване на 
годиш ен ф инансов отчет, вкл ю чител но прил ожения та къ м него и копие от докл ада по 
З акона з а нез ависимия  ф инансов одит”. 

§ 43. Съ здават се чл. 70, 71, 72 и 73: 

“Ч л. 70. (1) Н а застрах овател, който не подаде декларация по  
чл. 63е,  не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещ и до 
определяне на резултат в по-малъ к размер или до неоснователно освобождаване от данъ к, се налага 
имущ ествена санкция в размер от 300 до 3000 лв. 

(2) П ри повторно наруш ение по ал. 1 имущ ествената санкция е в размер от 600 до 6000 лв. 
Ч л. 71. (1) З а неподаване на декларация по чл. 63е, за неподаването й в срок, както и за 

посочване на неверни данни или обстоятелства, водещ и до определяне на резултат в по-малъ к размер 
или до неоснователно освобождаване от данъ к, на управителя на застрах ователно дружество се налага 
глоба в размер от 200 до 1000 лв. 

(2) П ри повторно наруш ение по ал. 1 глобата е в размер от 400 до 2000 лв. 
Ч л. 72. (1) Н а застрах овател, който не начисли данъ к по реда и в сроковете, определени в 

глава дванадесета “а”, се налага имущ ествена санкция в двойния размер на неначисления данъ к, но не 
по-малко от 200 лв. 

(2) П ри повторно наруш ение по ал. 1 размеръ т на имущ ествената санкция не може да бъ де 
по-малкъ к от 1000 лв. 

Ч л. 73. (1) К ойто не внесе в срок пъ лния размер на данъ ка (резултата), определен по реда 
на чл. 63г, се наказва с имущ ествена санкция в размер 2 на сто от сумата на невнесения в срок данъ к 
(резултат), но не  
по-малко от 150 лв. 

(2) П ри повторно наруш ение по ал. 1 размеръ т на имущ ествената санкция е 5 на сто от 
сумата на невнесения в срок данъ к (резултат), но не по-малко от 1200 лв.” 

§ 44. В § 1 от Д опъ л нител ните раз поредби се правя т сл едните из менения  и 
допъ л нения : 

1. Т очка 30 се изменя така: 
“30. “ Л ек автомобил” е този, определен в З акона за движението по пъ тищ ата.” 

2. Т очка 32 се изменя така: 
“32. “Л иквидационни дялове” по смисъ ла на чл. 34 е частта от собствения капитал на 

предприятието, съ ответстващ а на дела на съ дружника/акционера в регистрирания капитал или на 
договореното съ отнош ение по реда на Т ъ рговския закон, намален с частта от резерва от последващ а 
оценка (преоценъ чния резерв), формиран по реда на счетоводното законодателство, която не е довела до 
увеличаване на счетоводно начислените разх оди за амортизации и документално доказаната цена на 
придобиване на дяловете/акциите, с изклю чение на случаите по  
чл. 34, ал. 3.” 

3. Т очка 35 се изменя така: 
“35. “П ериферни устройства” са монитор, клавиатура, “миш ка”, модем, DVD устройство, 

мултимедийни устройства, принтер и скенер.” 

4. Т очка 43 се изменя така: 
“43. “ К омпенсиран разх од за лих ви” е положителната разлика между разх одите за лих ви и 

прих одите от лих ви, определени по реда на чл. 26, ал. 1.” 

5. Съ здават се т. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64: 
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“51. “ Н еразпределяеми разх оди” са всички разх оди за продажби, административни, 
финансови и извъ нредни разх оди, които не се отнасят само къ м определена дейност и са свъ рзани с 
осъ щ ествяване на дейностите по  
чл. 4, ал. 1 или на дейностите, за които се ползва преотстъ пване на корпоративен данъ к по реда на глава 
десета. 

52. “Н еразпределяеми прих оди” са всички финансови и извъ нредни прих оди, които не 
произтичат от осъ щ ествяването само на определена дейност и са свъ рзани с осъ щ ествяване на 
дейностите по чл. 4, ал. 1 или на  дейностите, за които се ползва преотстъ пване на корпоративен данъ к 
по реда на глава десета. 

53. “Д ъ лготрайни материални активи” са активите, които отговарят на определението за 
дъ лготраен материален актив съ гласно счетоводното законодателство и са съ с стойност, която е равна 
или превиш ава по-ниската от следните две величини:  

1. въ з приетия  съ гл асно счетоводната пол итика на предприя тието 
стой ностен праг на съ щ ественост з а дъ л готрай ни активи; 

2. петстотин лева. 
54. “Д ъ лготрайни нематериални активи” са придобити нефинансови ресурси, които:  

1. нямат физическа субстанция; 
2. са съ с стойност, която е равна или превиш ава по-ниската от следните две величини: 

а) въ зприетия съ гласно счетоводната политика на предприятието стойностен праг на 
съ щ ественост за дъ лготрайни активи; 

б) петстотин лева; 
3. се използват през повече от 12-месечен период. 

Н езависимо от горните критерии дъ лготрайни нематериални активи по смисъ ла на този 
закон са и: маркетингови или аналогични на тях  проучвания, бизнес планове и фирмени стратегии, 
разх оди, водещ и до увеличаване на икономическата изгода на наети или предоставени за ползване 
дъ лготрайни активи. 

55. “ А мортизируеми активи” за лицата, които са изготвили данъ чен амортизационен план  
през 2003 г., са: 

а) активите, вклю чени в данъ чния амортизационен план къ м  
31 декември 2003 г., с изклю чение на определените като неамортизируеми активи в националните 
счетоводни стандарти, действащ и къ м 31 декември 2003 г.; 

б) инвестиционните имоти и дъ лготрайните активи по т. 53 и 54, с изклю чение на 
определените като неамортизируеми активи в националните счетоводни стандарти, действащ и къ м 31 
декември 2003 г., придобити след   
31 декември 2003 г.; 

в) инвестиционните имоти, отчитани по справедлива стойност, с изклю чение на земята;  
г) последващ ите разх оди за амортизируемите активи по букви “а”, “б” и “в”, които 

увеличават бъ дещ ите икономически изгоди от актива, извъ рш ени след 31 декември 2003 г.; за целите на 
чл. 22, ал. 2 тези активи се отнасят къ м категорията, къ м която се отнася активъ т, за който са извъ рш ени 
тези разх оди; 

д) положителната тъ рговска репутация, въ зникнала след  
31 декември 2003 г.; 

е) сумата от:  
- непризнатата за данъ чни цели през 2002 г. част от  балансовите стойности на отписаните 

през 2002 г. дъ лготрайни активи по реда на националните счетоводни стандарти поради промяна в 
стойностния праг на съ щ ественост, отчетени  съ гласно алтернативния подх од; 

- непризнатата за данъ чни цели през 2002 г. част от  балансовите стойности на отписаните 
през 2002 г. дъ лготрайни активи по реда на Н ационалните счетоводни стандарти поради промяна в 
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стойностния праг на съ щ ественост, отчетени  съ гласно препоръ чителния подх од, намалена с частта от 
преоценъ чния им резерв, която не е довела до увеличаване на данъ чно признатия размер на разх одите за 
амортизации. 

56. “ А мортизируеми активи” за лицата, които изготвят данъ чен амортизационен план  след 
31 декември 2003 г., са: 

а) активите, вклю чени в счетоводния амортизационен план, в т.ч. положителната 
тъ рговска репутация, къ м датата на изготвяне на данъ чен амортизационен план за пъ рви пъ т, които са 
определени като амортизируеми активи в националните счетоводни стандарти, действащ и къ м 31 
декември 2003 г., и активите, за които поради временното им изваждане от употреба съ гласно 
счетоводното законодателство е преустановено начисляването на амортизация; 

б) инвестиционните имоти и дъ лготрайните активи по т. 53 и 54, с изклю чение на 
определените като неамортизируеми активи в Н ационалните счетоводни стандарти, действащ и къ м 31 
декември 2003 г., придобити след  датата на изготвяне на данъ чен амортизационен план за пъ рви пъ т; 

в) инвестиционните имоти, отчитани по справедлива стойност, с изклю чение на земята;  
г) последващ ите разх оди за амортизируемите активи по букви “а”, “б” и “в”, които 

увеличават бъ дещ ите икономически изгоди от актива, извъ рш ени след датата на изготвяне на данъ чен 
амортизационен план за пъ рви пъ т; за целите на чл. 22, ал. 2 тези активи се отнасят къ м категорията, 
къ м която се отнася активъ т, за който са извъ рш ени тези разх оди; 

д) положителната тъ рговска репутация, въ зникнала след датата на изготвяне на данъ чен 
амортизационен план за пъ рви пъ т. 

57. “А мортизируема стойност” е:  
а) за лицата, които са изготвили данъ чен амортизационен план през 2003 г.: 
- за активите по т. 55, буква “а”– стойността на активите в данъ чния амортизационен план 

къ м 31 декември 2003 г.; не се вклю чва в амортизируемата стойност ефектъ т от промяната в 
стойностите  на амортизируемите активи в резултат на прилагането на § 5 от П рех одните и 
заклю чителните разпоредби на З акона за счетоводството, както и ефектъ т от извъ рш ена последващ а 
оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръ чителен подх од за последващ а оценка на 
активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност; 

- за активите по т. 55, букви “б” и “г” - историческата цена, намалена с начислените 
провизии, вклю чени в нея; 

- за активите по т. 55, буква “в”, придобити до 31 декември 2003 г. – отчетната стойност 
къ м 31 декември 2003 г., намалена с начислените провизии, вклю чени в историческата цена;  

- за активите по т. 55, буква “в”, придобити след 31 декември  
2003 г. – историческата цена, намалена с начислените провизии, вклю чени в нея; 

- за активите по т. 55, буква “д” - историческата цена; 
- за актива по т. 55, буква “е” -  сумата, определена съ гласно т. 55, буква “е”; 

б) за лицата, които изготвят данъ чен амортизационен план след  
31 декември 2003 г. и изготвят и представят годиш ните си финансови отчети за 2003 г. на базата на 
Н ационалните счетоводни стандарти: 

- за активите по т. 56, буква “а”, придобити до 31 декември 2003 г. – отчетната  стойност в 
счетоводния амортизационен план къ м 31 декември 2003 г., определена съ гласно Н ационалните 
счетоводни стандарти, действащ и къ м 31 декември 2003 г., увеличена с последващ ите разх оди, които 
увеличават бъ дещ ите икономически изгоди от актива, извъ рш ени за периода от 1 януари 2004 г. до 
изготвянето на данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т, и намалена с начислените провизии, 
вклю чени в историческата цена; не се вклю чва в амортизируемата стойност ефектъ т от извъ рш ена 
последващ а оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръ чителен подх од за последващ а 
оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност; 

- за активите по т. 56, буква “а”, придобити в периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на 
данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т – историческата цена, увеличена с последващ ите разх оди, 
които увеличават бъ дещ ите икономически изгоди от актива, извъ рш ени за периода от 1 януари 2004 г. 
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до датата на изготвянето на данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т, и намалена с начислените 
провизии, вклю чени в историческата цена; 

- за активите по т. 56, букви “б” и “г” - историческата цена, намалена с начислените 
провизии, вклю чени в нея;  

- за активите по т. 56, буква “в”, придобити до 31 декември 2003 г. - отчетната стойност 
къ м 31 декември 2003 г., увеличена с последващ ите разх оди, които увеличават бъ дещ ите икономически 
изгоди от актива, извъ рш ени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на данъ чния 
амортизационен план за пъ рви пъ т, и намалена с начислените провизии, вклю чени в историческата 
цена; 

- за активите по т. 56, буква “в”, придобити след 31 декември 2003 г. - историческата цена, 
увеличена с последващ ите разх оди, които увеличават бъ дещ ите икономически изгоди от актива, 
извъ рш ени до датата на изготвянето на данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т, и намалена с 
начислените провизии, вклю чени в историческата цена; 

- за активите по т. 56, буква “д” - историческата цена; 
в) за лицата, които изготвят данъ чен амортизационен план след  

31 декември 2003 г. и изготвят и представят годиш ните си финансови отчети за 2003 г. на базата на 
международните стандарти за финансови отчети: 

- за активите по т. 56, буква “а”, придобити до 31 декември 2003 г. – отчетната  стойност 
къ м 31 декември 2003 г., определена съ гласно международните стандарти за финансови отчети, 
действащ и къ м 31 декември 2003 г., увеличена с последващ ите разх оди, които увеличават бъ дещ ите 
икономически изгоди от актива, извъ рш ени за периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на данъ чния 
амортизационен план за пъ рви пъ т, и намалена с начислените провизии, вклю чени в историческата 
цена; не се вклю чва в амортизируемата стойност ефектъ т от промяната в стойностите на 
амортизируемите активи в резултат на прилагането на § 5 от П рех одните и заклю чителните разпоредби 
на З акона за счетоводството, както и ефектъ т от извъ рш ена последващ а оценка на активите след 1 
януари 2002 г. при избран препоръ чителен подх од за последващ а оценка на активите, която е довела до 
увеличаване на балансовата им стойност; 

- за активите по т. 56, буква “а”, придобити в периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на 
данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т – историческата цена, увеличена с последващ ите разх оди, 
които увеличават бъ дещ ите икономически изгоди от актива, извъ рш ени за периода от 1 януари 2004 г. 
до датата на изготвянето на данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т, и намалена с начислените 
провизии, вклю чени в историческата цена; 

- за активите по т. 56, букви “б” и “г” - историческата цена, намалена с начислените 
провизии, вклю чени в нея; 

- за активите по т. 56, буква “в”, придобити до 31 декември 2003 г. - отчетната стойност 
къ м 31 декември 2003 г., увеличена с последващ ите разх оди, които увеличават бъ дещ ите икономически 
изгоди от актива, извъ рш ени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на данъ чния 
амортизационен план за пъ рви пъ т, и намалена с начислените провизии, вклю чени в историческата 
цена;  

- за активите по т. 56, буква “в”, придобити след 31 декември 2003 г. - историческата цена, 
увеличена с последващ ите разх оди, които увеличават бъ дещ ите икономически изгоди от актива, 
извъ рш ени до датата на изготвянето на данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т, и намалена с 
начислените провизии, вклю чени в историческата цена; 

- за активите по т. 56, буква “д” - историческата цена. 
58. “П ризната до момента данъ чна амортизация” е:  
а) за лицата, които изготвят данъ чен амортизационен план след  

31 декември 2003 г. и изготвят и представят годиш ните си финансови отчети за 2003 г. на базата на 
Н ационалните счетоводни стандарти - натрупаната амортизация къ м 31 декември 2003 г., определена 
съ гласно Н ационалните счетоводни стандарти, действащ и къ м 31 декември 2003 г., коригирана с ефекта 
въ рх у натрупаната амортизация в резултат на извъ рш ена последващ а оценка на активите след 1 януари 
2002 г. при избран препоръ чителен подх од за последващ а оценка на активите, която е довела до 
увеличаване на балансовата им стойност; увеличена с разх одите за амортизации за периода от 1 януари 
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2004 г. до датата на изготвянето на данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т, определени въ рх у 
амортизируемата стойност на активите, определена по реда на т. 57, буква “б”; 

б) за лицата, които изготвят данъ чен амортизационен план след  
31 декември 2003 г. и изготвят и представят годиш ните си финансови отчети за 2003 г. на базата на 
международните стандарти за финансови отчети - натрупаната амортизация къ м 31 декември 2003 г., 
определена съ гласно международните стандарти за финансови отчети, действащ и къ м 31 декември 2003 
г., коригирана с ефекта въ рх у натрупаната амортизация в резултат на прилагането на § 5 от П рех одните 
и заклю чителните разпоредби на З акона за счетоводството, както и ефекта въ рх у натрупаната 
амортизация в резултат на извъ рш ена последващ а оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран 
препоръ чителен подх од за последващ а оценка на активите, която е довела до увеличаване на 
балансовата им стойност, и увеличена с разх одите за амортизации за периода от 1 януари 2004 г. до 
датата на изготвянето на данъ чния амортизационен план за пъ рви пъ т, определени въ рх у 
амортизируемата стойност на активите, съ гласно т. 57, буква “в”. 

59. “О тписване от счетоводния амортизационен план” за целите на този закон е налице в 
случаите на: 

а) напускане на амортизируем актив от патримониума на данъ чно задъ лженото лице, в т.ч. 
в случаите на  прех въ рляне на предприятие по реда на чл. 15 от Т ъ рговския закон; 

б) трансформиране на амортизируем актив в неамортизируем по смисъ ла на този закон, с 
изклю чение на случаите по чл. 22, ал. 13; 

в) отписване на амортизируеми активи поради промяна в стойностния праг на 
съ щ ественост съ гласно приложимите счетоводни стандарти; 

г) за активите по чл. 22, ал. 13 - напускане на патримониума  на данъ чно задъ лженото 
лице, трансформиране в друг неамортизируем актив по смисъ ла на този закон и отписване поради 
промяна в стойностния праг на съ щ ественост съ гласно приложимите счетоводни стандарти. 

60. “Д анъ чно признат размер на разх одите за амортизации” е сумата от признатата до 
момента данъ чна амортизация и начислените разх оди за амортизация съ гласно данъ чния 
амортизационен план. 

61. “Д анъ чна балансова стойност” е амортизируемата стойност на актива, намалена с 
данъ чно признатия размер на разх одите за амортизации. 

62. “Е фективно намаление” по смисъ ла на чл. 58, ал. 2 е разликата между дъ лжимите 
авансови вноски, определени по реда на чл. 56, ал. 1 – 5, и декларираните по реда на чл. 56, ал. 6. 

63. “Д окументално доказаната цена на придобиване на продадена акция” е цената на 
придобиване на съ ответната акция, която лицето е доказало документално по реда, определен в 
съ ответните нормативни актове. К огато акции на едно дружество са придобити на различни 
документално доказани цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях  и не може да бъ де 
доказано кои от тях  се продават, документално доказаната цена на придобиване на всяка от продадените 
акции е средно претеглената цена, определена въ з основа на документално доказаната цена на 
придобиване на дъ ржаните акции къ м датата на продажбата. 

64. “Р азх оди за провизии за задъ лжения” са отчетените в съ ответствие съ с счетоводното 
законодателство, в т.ч. очакваните превиш ения на общ ата сума на разх одите над прих одите и 
очакваните загуби по договори за строителство, дох одите при и след напускане, дох одите под формата 
на акции или дялове на собствения капитал и други дъ лгосрочни дох оди на персонала, начислени като 
разх од в текущ ия период съ гласно счетоводното законодателство, които отговарят на критериите за 
признаване на провизия съ гласно приложимите счетоводни стандарти.” 

§ 45. В § 64 от П рех одните и заклю чителните разпоредби на З акона за изменение и 
допъ лнение на З акона за корпоративното подох одно облагане ( Д В, бр. 119 от 2002 г.) изречение второ 
се заличава.  
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§ 46. Р азпоредбата на чл. 22, ал. 2, т. 7 се прилага за активи, придобити след 1 януари 2004 
г. 

§ 47. П ри получаване на премии (вноски) след 1 януари 2004 г. по склю чени 
застрах ователни договори  до 31 декември 2003 г. се счита, че данъ къ т по чл. 63а, ал. 1 е вклю чен в 
получената премия (вноска). 

§ 48. Д ъ л жимите данъ ц и з а периода до 31 декември 2003 г., определ ени по 
реда на чл . 11 преди вл из ането в сил а на тоз и з акон, не подл ежат на приспадане ил и 
въ з становя ване. 

§ 49. Д анъ къ т по чл. 63а, ал. 1 за данъ чния период от 1 до 31 януари 2004 г. се начислява и 
внася в срок до 15 март 2004 г. 

§ 50. З аконъ т вл из а в сил а от 1 я ну ари 2004 г., с из кл ю чение на § 44, в 
частта му  относно чл . 63д, кой то вл из а в сил а от 1 ю л и 2004 г., и чл . 63е, ал . 2, кой то 
вл из а в сил а от 1 я ну ари 2005 г. 

 
З аконъ т е приет от Х Х Х І Х  Н ародно съ брание на …………   …………… 2003 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Н ародното съ брание. 
 
 
 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л  Н А  
Н А Р О Д Н О Т О  С Ъ Б Р А Н И Е : 
 

( О гн я н  Г е р д ж и к о в ) 



 

М  О  Т  И  В  И 
 

КЪМ П Р О Е КТ А НА ЗАКО Н З А ИЗ МЕ НЕ НИЕ  И Д О П ЪЛ НЕ НИЕ  НА ЗАКО НА З А КО Р П О Р АТ ИВ НО Т О  П О Д О Х О Д НО  
О Б Л АГ АНЕ  

 

С предл аганите промени в З акона з а корпоративното подох одно обл агане 
(З К П О ) се продъ л жава тенденц ия та къ м у съ въ рш енстване на данъ чното 
з аконодател ство и неговото синх рониз иране с правните норми на Е вропей ския  съ ю з . 
Д анъ чната пол итика в обл астта на пря кото обл агане е насочена къ м подкрепа на 
икономическия  растеж и стиму л иране на инвестиц иите. Р аз ш иря ването на данъ чната 
баз а в средносрочен период щ е поз вол и допъ л нител но намал я ване на данъ чните 
ставки на преките данъ ц и и съ ответно допъ л нител но намал я ване на данъ чната тежест. 

Н амал я ва се ставката на корпоративния  данъ к от 23,5 на 19,5 на сто. 
П ромя на в режима на обл агане на з астрах овател ните дру жества, които 

преминават къ м общ ия  ред на обл агане по реда на З К П О . Въ вежда се допъ л нител ен 
данъ к въ рх у  з астрах овател ните премии, кой то щ е се начисл я ва в з астрах овател ните 
пол иц и з а сметка на з астрах оващ ите и з астрах ованите л иц а и кой то з амества сега 
съ щ еству ващ ия  еднократен данъ к въ рх у  прих одите. П ричината з а промя ната в режима 
на обл агане е постигането на равнопоставеност с останал ите данъ чно з адъ л жени л иц а 
и х армониз иране с европей ската практика. Н е се очаква промя ната да доведе до 
из менение в ц ената на з астрах овател ните у сл у ги и на постъ пл ения та в бю джета от 
з астрах овател ния  сектор.  

П ромя на в режима на обл агане на бю джетните предприя тия  з а 
осъ щ ествя ваната от тя х  стопанска дей ност. Въ вежда се еднократен данъ к въ рх у  
прих одите от стопанската им дей ност в раз мер 4 на сто. 

 

П ромени в обл астта на данъ чното третиране на раз х одите з а амортиз ац ия  
чрез  въ веждане на нова категория  амортиз иру еми дъ л готрай ни нематериал ни активи, 
з а които има правни ограничения  на пол з ване. Г одиш ната амортиз ац ионна норма з а 
тез и активи щ е се определ я  съ образ но срока на правното ограничение з а пол з ване, 
като не може да бъ де по-висока от 25 на сто. П редл ожено е къ м категория та 
“компю три” да се добави и поня тието “периф ерни у строй ства”, з а което се съ з дава 
съ ответно определ ение в Д опъ л нител ните раз поредби на з аконопроекта.  

П ромени, свъ рзани с преобразуването на финансовия резултат за данъ чни цели, 

съ образени с приложимите счетоводни стандарти (национални и международни). В предложените 
промени на чл. 23 от З К П О , регулиращ и финансовия резултат за данъ чни цели, са направени изменения 
и допъ лнения на текстовете, свъ рзани с определянето на облагаемата печалба. О пределеният ред за 



 
 
 

 

2 данъ чно преобразуване разглежда в максимална степен въ просите, свъ рзани с правилата, наложени 

от приложимите счетоводни стандарти (национални и международни). С оглед запазване принципа на 
равнопоставеност на данъ чните субекти тези правила регламентират определянето на един и съ щ  

размер на облагаемата печалба независимо от избраната от предприятието счетоводна политика. 
Въ ведени са нови разпоредби, свъ рзани съ с завеждането на данъ чния амортизационен план от лицата, 
формиращ и данъ чна основа по реда на З К П О . 

Въ в връ з ка с въ з никнал ите пробл еми при определ я нето на обл агаемата 
печал ба на ю ридическите л иц а с нестопанска ц ел , произ тичащ и от правил ното 
определ я не на раз х одите, отнася щ и се з а стопанската им дей ност, е раз работена 
методол огия  з а раз предел я нето им. 

 
О бл екчен е режимъ т на данъ чно третиране на из въ рш ените от работодател я  

раз х оди з а превоз  на персонал а. О тчетените раз х оди з а гру пов превоз  на персонал а, 
вкл ю чител но з а наетите по договори з а у правл ение и контрол , из въ рш ен съ с собствени 
ил и наети автомобил и, от местоживеене до месторабота и обратно, с из кл ю чение на 
сл у чаите, в които транспортъ т се осъ щ ествя ва с л еки автомобил и, не се регу л ират з а 
данъ чни ц ел и и не се обл агат с данъ к при из точника.  

Р аз поредбите, третиращ и данъ чно обл агане при преобраз у ване на 
тъ рговски дру жества по реда на Т ъ рговския  з акон, са синх рониз ирани с из менения та 
на Т ъ рговския  з акон (Д В, бр. 58 от 2003 г.). 

З аконопроектъ т предвижда л иц енз ираните дру жества съ с спец иал на 
инвестиц ионна ц ел  по З акона з а дру жествата съ с спец иал на инвестиц ионна ц ел  да не 
се обл агат с корпоративен данъ к. 

А ктуализация на текстове, редакционни промени и синх ронизация с действащ ото 

законодателство. В тази група промени се вклю чва промяна на текстове, водещ и до неяснота и 

противоречиво тъ лкуване, и усъ въ рш енстване на данъ чните режими и данъ чната практика.  
 
  
 
М И Н И С Т Ъ Р - П Р Е Д С Е Д А Т Е Л : 
 

( С и м е о н  С а к с к о б у р гго т с к и ) 



 

 

 


