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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., 

бр. 69 и 106 от 2008 г. и бр. 32, 35 и 95 от 2009 г.) 
 
 
 

§ 1. В чл. 1 се създава т. 9: 

„9. дейността на застрахователите, презастрахователите 
и чуждестранните лица, извършващи чрез място на стопанска 
дейност застрахователна и/или презастрахователна дейност.” 

§ 2. В чл. 5, ал. 4 се създава т. 4: 

„4. дейността на застрахователите, презастрахователите 
и чуждестранните лица, извършващи чрез място на стопанска 
дейност застрахователна и/или презастрахователна дейност.” 

§ 3. В чл. 218, ал. 2 накрая се добавя „и 
застрахователите, презастрахователите и чуждестранните лица, 
извършващи чрез място на стопанска дейност застрахователна 
и/или презастрахователна дейност”. 

§ 4. В част пета се създава глава тридесет и четвърта 
„а”: 

„Глава тридесет и четвърта „а” 

ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА, ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ДРУГА 
ДЕЙНОСТ 

Общи положения 

Чл. 260а. Данъчно задължените лица, посочени в тази 
глава, се облагат с данък върху застрахователната, 
презастрахователната и другата си дейност, който е 
окончателен. 



Данъчно задължени лица 

Чл. 260б. Данъчно задължени лица по тази глава са 
застрахователите, презастрахователите и чуждестранните лица, 
извършващи чрез място на стопанска дейност застрахователна 
и/или презастрахователна дейност. 

Данъчна основа 

Чл. 260в. (1) Данъчната основа за определяне на данъка 
по тази глава е сумата от: 

1. размера на получените брутни застрахователни, 
презастрахователни и всички други премии, намален с брутния 
размер на отстъпените презастрахователни премии и върнатите 
застрахователни премии през календарния месец, и 

2. приходите от всички други дейности, включително 
несвързани със застраховането, за календарния месец. 

(2) Когато данъчната основа по ал. 1 е отрицателна 
величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за 
следващите месеци. 

Данъчни ставки 

Чл. 260г. Данъчната ставка на данъка по тази глава е 
3,5 на сто с изключение на данъчната ставка за дейността 
животозастраховане, която е  
1 на сто. 

Деклариране на данъка 

Чл. 260д. Данъчно задължените лица, посочени в тази 
глава, подават декларация по образец в териториалната дирекция 
на Националната агенция за приходите по регистрацията си: 

1. за предходното тримесечие – в срок до края на 
месеца, следващ тримесечието; за четвъртото тримесечие 
декларация не се подава; 

2. за предходната година – в срок до 31 март на 
следващата година. 

Внасяне на данъка 

Чл. 260е. Данъкът по тази глава се внася ежемесечно до 
15-о число на следващия месец.” 

§ 5. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят 
следните изменения и допълнения: 

1. В т. 26 буква „б” се отменя. 

2. Създава се т. 61: 

„61. „Застрахователи, презастрахователи и чуждестранни 
лица, извършващи чрез място на стопанска дейност 
застрахователна и/или презастрахователна дейност” са тези по 
Кодекса за застраховането.” 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 



§ 6. (1) Данъчният период за определяне на 
корпоративния данък за 2010 г. на застрахователите, 
презастрахователите и чуждестранните лица, извършващи чрез 
място на стопанска дейност застрахователна и/или 
презастрахователна дейност, е от 1 януари до 30 юни 2010 г. 

(2) Данъчно задължените лица по ал. 1: 

1. подават данъчната декларация по чл. 92, ал. 1 за 
2010 г. в срок до 30 септември 2010 г. в териториалната 
дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията 
си; 

2. внасят корпоративния данък за 2010 г. в срок до 30 
септември 2010 г. след приспадане на внесените авансови вноски 
за 2010 г.; 

3. надвнесли корпоративен данък, който не е 
приспаднат, възстановен или прихванат към 30 юни 2010 г., 
могат да го приспадат от данъка върху застрахователната, 
презастрахователната и другата дейност по глава тридесет и 
четвърта „а”. 

§ 7. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. 
(обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.; доп., бр. 18 от 2010 г.; Решение 
№ 4 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 27 от 2010 г.) 
числото „1,0” се заменя с „1,1”.  

§ 8. Законът влиза в сила от 1 юли 2010 г. с 
изключение на § 7, който влиза в сила от началото на месеца, 
следващ месеца, в който законът e обнародван в „Държавен 
вестник”. 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 
2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 
събрание. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Цецка Цачева) 



 

М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане 

 

 

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е изготвен  в изпълнение на 

Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на 

мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, 

като предложенията са свързани с изпълнението на част от тези мерки. В 

условията на икономическа криза, водеща до намаляване на бюджетните 

приходи, и в контекста на приетите антикризисни мерки се въвеждат фискални 

данъчни мерки, чието прилагане води до повишаване на приходите от данъци. 

Във връзка с това са направени следните предложения: 

- Промяна в начина на облагане на дейността на застрахователите и 

презастрахователите 

Съгласно действащия  ЗКПО дейността на застрахователите и 

презастрахователите се облага с корпоративен данък по общия ред на закона 

при прилагане на данъчна ставка в размер 10 на сто. Предлага се вместо с 

корпоративен данък те да се облагат с алтернативен данък върху 

застрахователните премии. Предлага се данъчната основа за облагане да е 

сумата от: 

1. получените застрахователни, презастрахователни и всички други 

премии, намалени с брутния размер на отстъпените презастрахователни премии 

и върнатите застрахователни премии, и 

2. приходите от всички други дейности, включително несвързани със 

застраховането. 

Предложената данъчна ставка за общо застраховане е 3,5 на сто, а за 

животозастраховане - 1 на сто. Предлага се промяната да влезе в сила от 1 юли 

2010 г. 

 

- Увеличаване размера на коефициента за определяне на месечните 

авансови вноски за 2010 г. от 1,0 на 1,1 (промяна в Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2010 г.). 

Увеличаването на коефициента ще доведе до увеличаване на 

постъпленията от авансови вноски за корпоративния данък за 2010 г.  

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Бойко Борисов) 
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