
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 данъците върху  

доходите на физическите лица 
 

Обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 

2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 

95 и 99 от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) 

 

 

 

§ 1. В чл. 8, ал. 6, т. 2 накрая се поставя запетая и 

се добавя „както и парични и предметни печалби, получени от 

участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта или от 

участие в други игри, при които печалбата се определя на 

случаен принцип”. 

§ 2. В чл. 13, ал. 1 т. 20 и 21 се отменят. 

§ 3. В чл. 35 т. 2 се изменя така: 

„2. предметни печалби и награди от участие в: 

а) хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта;  

б) игри, различни от тези по буква „а”, при които 

печалбата се определя на случаен принцип; 

в) състезания, конкурси и игри, различни от тези по 

букви „а” и „б”, които не са предоставени от работодател или 

възложител;”. 

§ 4. В чл. 38 се създава ал. 11: 

„(11) С окончателен данък се облага брутната сума, 

придобита на датата на изплащане на: 

1. парични печалби, получени от участие в хазартни 

игри по смисъла на Закона за хазарта;  

2. парични печалби, получени от участие в игри, 

различни от тези по т. 1, при които печалбата се определя на 

случаен принцип; 

3. парични награди от състезания, конкурси и игри, 

различни от тези по т. 1 и 2, които не са предоставени от 

работодател или възложител.” 

§ 5. В чл. 46, ал. 1 думите „чл. 38, ал. 5, 8 и 10” се 

заменят с „чл. 38, ал. 5, 8, 10 и 11”. 

§ 6. В чл. 50, ал. 1, т. 3 думите „чл. 38, ал. 8” се 

заменят с „чл. 38,  

ал. 8 и 11”.  



§ 7. Създава се чл. 58а: 

„Удостоверяване на изплатен непаричен доход 

Чл. 58а. Лице – платец на непарични доходи, които не 

са предоставени от работодател или възложител, издава 

удостоверение за стойността на изплатените непарични доходи, 

което предоставя на лицето, придобило дохода.” 

§ 8. В чл. 65 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Създава се нова ал. 9: 

„(9) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 11 

се удържа и внася от организатора на играта, състезанието или 

конкурса, когато организаторът е местно лице, в срок до края 

на месеца, следващ месеца, през който е изплатена 

печалбата/наградата на физическото лице.” 

2. Досегашните ал. 9, 10 и 11 стават съответно ал. 10, 

11 и 12.” 

§ 9. В чл. 73 се създава ал. 7: 

„(7) В справката по ал. 1 не се включват печалба или 

награда по  

чл. 38, ал. 11, чиято стойност е до 200 лв. включително.” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 10. Законът влиза в сила от 1 юли 2010 г. 

 

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 данъците 

върху доходите на физическите лица  

 

 

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 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: 

- Въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични и 

предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона 

за хазарта, както и от други игри, при които печалбата се определя на случаен 

принцип 

Окончателният данък се удържа от организатора на играта, 

състезанието или конкурса, когато организаторът е местно лице, или от 

физическите лица - получатели на доходите от парични печалби, когато 

организаторът е чуждестранно лице или когато печалбата е предметна. 

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Бойко Борисов) 
 


