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З  А  К  О  Н 
 

за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане 

(Обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г.  

и бр. 69 от 2008 г.) 
 

 

 

§ 1. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) точка 1 се изменя така: 

„1. лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;” 

б) в т. 4 думите „детски градини, училища, висши училища или академии” 

се заменят с „и детски градини”; 

в) точка 15 се отменя; 

г) създава се т. 18: 

„18. детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).” 

2. Създава се ал. 7: 

„(7) Алинеи 1-4 се прилагат и за дарения, направени в полза на идентични 

или сходни на изброените в ал. 1-4 лица, установени в друга държава – членка на 

Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, когато лицето, направило дарението, притежава 

официален документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или 

заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговия легализиран 

превод на български език.” 

§ 2. В чл. 34, ал. 1 се създава изречение второ:  

„Приходите и разходите от последващи оценки на вземания и разходите от 

отписване на вземания като несъбираеми не се признават за данъчни цели в годината 

на счетоводното им отчитане, при условие че в същата или в предходната година не е 

настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37”. 

§ 3. В чл. 37 в наименованието и в основния текст след думите „последващи 

оценки” се добавя „и от отписване”. 

§ 4. Член 44 се изменя така: 

„Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
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Чл. 44. (1) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният 

финансов резултат се намалява с печалбата от разпореждане с финансови инструменти 

по смисъла на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби, определена като положителна 

разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на 

тези финансови инструменти. Изречение първо не се прилага за печалби от източник в 

чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане 

„Освобождаване с прогресия”. 

(2) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов 

резултат се увеличава със загубата от разпореждане с финансови инструменти по 

смисъла на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби, определена като отрицателна 

разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на 

тези финансови инструменти.” 

§ 5. В чл. 177 ал. 4 се отменя. 

§ 6. В чл. 188, ал. 1 думите „Европейската общност” се заменят с 

„Европейския съюз”. 

§ 7. В част втора, глава двадесет и втора раздел V „Данъчни облекчения, 

отговарящи на изискванията за допустима държавна помощ за заетост” с чл. 191 - 193 

се отменя. 

§ 8. Член 196 се изменя така: 

„Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 

Чл. 196. Не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с 

финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби.” 

§ 9. В чл. 204, т. 2 буква „а” се изменя така: 

„а) разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, 

за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот”;”. 

§ 10. В чл. 209, ал. 1 числото „40” се заменя с „60”. 

§ 11. В чл. 214, ал. 1 числото „40” се заменя с „60”. 

§ 12. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Точка 21 се изменя така: 

„21. „Разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл. 44 и 196 са 

сделките: 

а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени 

на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови 

инструменти. „Права” за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право 

за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на 

капитала; 

б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни 

инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга 
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държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство; 

в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава 

единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или 

аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.” 

2. Създават се т. 53-55: 

„53. „Допълнително доброволно осигуряване” е това по смисъла на  

§ 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица. 

54. „Доброволно здравно осигуряване” е това по смисъла на § 1,  

т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица. 

55. „Застраховки „Живот” са тези по смисъла на § 1, т. 14 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица.” 

§ 13. Навсякъде в закона думите „държава - членка на Европейската 

общност”, „държави - членки на Европейската общност” и „държава извън 

Европейската общност” се заменят съответно с „държава - членка на Европейския 

съюз”, „държави - членки на Европейския съюз” и „държава извън Европейския 

съюз”. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 14. През 2009 г. не се извършва намаление по чл. 177 от Закона за 

корпоративното подоходно облагане, когато за наетите лица е ползвано данъчно 

облекчение през 2008 г. по отменения чл. 192 от Закона за корпоративното подоходно 

облагане. 

§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г. 
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МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане 

 

 

 
Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане (ЗКПО) е изготвен с цел отстраняване несъответствия на 

данъчното законодателство с правото на Европейския съюз. Във връзка с това са 

направени следните предложения за промяна: 

Предлага се освобождаване от облагане на печалбите и непризнаване за 

данъчни цели на загубите от сделки на регулиран пазар на ценни книжа (борса) в 

държава - членка на Европейския съюз, като по този начин данъчното им третиране 

ще се изравни с това на печалбите/загубите, реализирани на българска борса. По 

отношение на сделките на регулиран пазар е поет ангажимент от Република България 

към Европейската комисия за промяна в данъчното законодателство с цел изравняване 

данъчното третиране на сделките на българска борса с това на борси на други държави 

- членки на Европейския съюз. Различното данъчно третиране в момента води до 

ограничаване свободното движение на капитали и противоречи на  

чл. 56 от Договора за създаване на Европейската общност. 

Предлага се увеличение на прага на данъчното облекчение за ваучерите за 

храна от 40 на 60 лв. Увеличението е в резултат на настъпилите промени в 

икономическите условия спрямо годината на въвеждане на облекчението 

(инфлационни процеси и др.) 

Предлага се промяна в данъчните облекчения за дарения с оглед 

недопускане дискриминация на лицата, в полза на които са направени даренията. 

Данъчното третиране на направените дарения не трябва да зависи от мястото на 

установяване на лицето, в полза на което е направено дарението (Република България 

или друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство). Поради това 

данъчното третиране на направените дарения в полза на български физически и 

юридически лица следва да се изравни с това на даренията, направени в полза на лица, 

установени в други държави - членки на Европейския съюз. Във връзка с това е 

предложено данъчното облекчение за дарения да се ползва и за дарения, направени в 

полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава членка, когато 

дарителят притежава официален документ, удостоверяващ статута на получателя на 

дарението. 

Предлага се отмяна на данъчното облекчение, представляващо държавна 

помощ за заетост (за новоразкрити работни места - чл. 192 от ЗКПО). Облекчението 

представляваше допустима държавна помощ за заетост съгласно правото на 

Европейския съюз до 31 декември 2008 г. След влизането в сила на Регламент (ЕО)  

№ 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 г. действащото облекчение следва да бъде 

отменено, тъй като вече не отговаря на изискванията за допустима държавна помощ за 

заетост. Посоченото данъчно облекчение не се ползва от голям брой лица и има 

незначителен ефект върху разкриването на нови работни места. Също така следва да 

се има предвид, че за назначаване на безработни лица съществува и друго данъчно 
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облекчение (чл. 177 от ЗКПО). Във връзка с това предложеното за отмяна данъчно 

облекчение в известна степен дублира оставащото в закона. 

Предлага се изравняване на данъчното третиране при отписване на вземане 

като несъбираемо с това при обезценяване на вземането. Съгласно счетоводното 

законодателство, когато възникнат съмнения относно събирането на вземане, 

предприятието: 

- обезценява вземането, или 

- отписва вземането като несъбираемо (признава разход и отписва 

вземането, без да начислява обезценка). 

Данъчното третиране и в двата случая на осчетоводяване би трябвало да е 

еднакво, за да не води до плащането на различни данъци. В ЗКПО е регламентирано 

само данъчното третиране на разходите от обезценки на вземания, но няма уредба за 

данъчното третиране на разходите при отписване на вземания като несъбираеми. 

Предложението за промяна цели признаването за данъчни цели на разходите, отчетени 

в резултат на отписване на вземания като несъбираеми, да се извършва при настъпване 

на същите обстоятелства, при които се признават разходите от обезценки на вземания. 

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Сергей Станишев) 

 
 

 

 


