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Í À Ð Î Ä Í Î  Ñ Ú Á Ð À Í È Å  

Ïðîåêò 
 
 

Ç  À  Ê  Î  Í 
 

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., бр. 16, 49, 94 и 100 от  

2010 г. и бр. 19, 31, 35 и 51 от 2011 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 22, ал. 1 т. 3 се изменя така: 

„3. до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център „Фонд за 

лечение на деца” и/или Център „Фонд за асистирана репродукция”.” 

§ 2. В чл. 32 след думите „по реда на” се добавя „чл. 40, ал. 5 от”. 

§ 3. В чл. 36 след думите „по реда на” се добавя „чл. 40, ал. 5 от”. 

§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от: 

1. дивиденти в полза на едноличен търговец; 

2. дивиденти и ликвидационни дялове в полза на: 

а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България; 

б) местно физическо лице от източник в чужбина.” 

2. В ал. 3 думите „брутната сума на начислените разходи” се заменят 

с „брутния размер на начислените суми”. 

3. Създава се ал. 12: 

„(12) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго 

възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с 

форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени 

от предприятия и самоосигуряващи се лица.” 

§ 5. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1:  
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а) след думата „работодателят” се добавя „по чл. 49, ал. 1”; 

б) създава се изречение второ:  

„В служебната бележка се включва и данъкът, удържан или 

възстановен на работника/служителя при определяне на годишния размер на 

данъка.” 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Работодателят издава и предоставя на работника/служителя 

служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и 

за удържания през годината данък, когато: 

1. трудовото правоотношение е прекратено през течение на 

годината; 

2. доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква „и” от 

Допълнителните разпоредби; 

3. не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 

декември на данъчната година – това обстоятелство се установява с писмена 

декларация, предоставена от работника/служителя; 

4. удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и 6 не е извършено 

до 31 януари на следващата година.” 

3. В ал. 3  думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”. 

4. Алинея 6 се изменя така: 

„(6) Служебната бележка по ал. 2 се издава и предоставя на 

работника/служителя  в следните срокове: 

1. до един месец от датата на последното плащане по 

правоотношението по ал. 2, т. 1, но не по-късно от 31 декември на данъчната 

година;  

2. до 10 януари на следващата година - в случаите по ал. 2, т. 2 и 3. 

3. до 5 февруари на следващата година – в случаите по ал. 2, т. 4.” 

5. Създава се ал. 8: 

„(8) Образците по ал. 1, 2, 4 и 7 се предоставят на лицето, придобило 

дохода, или на упълномощено от него лице.” 

§ 6.  В чл. 46, ал. 1 думите „чл. 38, ал. 5, 8, 10 и 11” се заменят с  

„чл. 38, ал. 5, 8, 10 - 12.” 

§ 7. В чл. 48 се създава ал. 8: 
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„(8) Данъкът по ал. 1 и 2 след приспаданията по ал. 3 - 5 се 

закръглява към всеки пълен лев.”. 

§ 8.  В чл. 50, ал. 1 се създава т. 6: 

„6. получените през годината доходи от разпореждане с финансови 

инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби, когато 

общият размер  надхвърля 5000 лв.”  

§ 9. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) в т. 1 думите „само един работодател” се заменят с „работодател 

по основно трудово правоотношение”; 

б) създава се нова т. 2: 

„2. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на 

данъчната година лицето няма работодател по основно трудово 

правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на 

данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови 

правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на 

авансово удържания по чл. 42, и 

б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или”; 

в)  досегашните т. 2 - 4 стават съответно т. 3 - 5. 

2. В ал. 2 думите „по чл. 50, ал. 1, т. 5 и ал. 3” се заменят с „по чл. 50, 

ал. 1, т. 4 - 6 и ал. 3”. 

§ 10. В чл. 53 се създава ал. 4: 

„(4) Отстъпката по ал. 2 и 3 се ползва, при условие че физическите 

лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на 

дължимия данък в сроковете по чл. 67.” 

 

§ 11. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „чл. 38, ал. 10 и 11” се заменят с „чл. 38, ал. 10 и 12”. 

2. В ал. 3 думата „разходите” се заменя със „сумите”. 

3. В ал. 7 след думите „чл. 38, ал. 8” се добавя „и 11”, а след думите 

„местно лице” се добавя „съответно от кооперацията” и се поставя запетая. 

4. В ал. 9 думата „разходите” се заменя със „сумите”. 
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§ 12. В чл. 73, ал. 3 думите „чл. 38, ал. 1” се заменят с „чл. 38, ал. 1,  

т. 2” и думата „разхода” се заменя със „сумите”.  

§ 13.  В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената 

санкция е в размер до 2000 лв.” 

§ 14. Създава се чл. 81а: 

„Чл. 81а. (1) Лице – платец на доход, което, като е задължено, не 

издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45,  

ал. 1, 2, 4 и 7, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до  

250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, 

извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената 

санкция се налага поотделно за всяко физическо лице. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената 

санкция е в размер до 500 лв.” 

§ 15. В § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби се правят следните 

изменения и допълнения:  

1. Буква „д” се изменя така: 

„д) правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни 

длъжности;”. 

2. Създава се буква „к”: 

„к) правоотношенията със специализантите, които получават 

възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от 

номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от 

Закона за здравето.”   
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 16. Доходите от наем или друго възмездно предоставяне на 

имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо 

събрание на собствениците, начислени, но неизплатени до 31 декември  

2011 г., се облагат по реда на чл. 38, ал. 12 при изплащането им.  

§ 17. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани 

като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително 

извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на 

непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на 

доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през  

2011 г. и следващите, под формата на държавни помощи, субсидии и друго 

подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, 

Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не 

се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с 

данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се 

декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година. 

§ 18. Параграфи 7, 9 и 10 се прилагат и при определяне на данъците 

за 2011 г. 

§ 19. В 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.,  

бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г. и бр. 19, 31, 35, 51 и 77 от 2011 г.) се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 31, ал. 2 думите „център „Фонд за лечение на деца”, Център 

„Фонд за асистирана репродукция” и Център „Фонд за трансплантация” се 

заменят с „Център „Фонд за лечение на деца”и Център „Фонд за асистирана 

репродукция”. 

2. В чл. 158 запетаята и думите „като включително подава 

следващите се финансови отчети, които се изготвят и представят съгласно 

счетоводното законодателство” се заличават. 

3. В чл. 160, ал. 3 навсякъде думите „финансовият отчет” се заменят с 

„годишният отчет за дейността”. 
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4. В чл. 162, ал. 6 навсякъде думите „финансовият отчет” се заменят с 

„годишният отчет за дейността”.  

5. В чл. 276 след думите „чл. 92, ал. 3” се добавя „чл. 160, ал. 3,  

чл. 162, ал. 6” и се поставя запетая. 

§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. 

 
 
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………. 2011 г. 

и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 
 
 
 
 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ 
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ: 
 

(ЦЕЦКА ЦАЧЕВА) 
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Ì Î Ò È Â È  
 

 
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 с цел 

усъвършенстване на данъчното законодателство. Направените в 

законопроекта предложения са насочени главно към поясняване на неясноти 

при прилагането на закона, попълване на съществуващи пропуски, 

актуализиране на терминологията и улесняване на данъчно задължените по 

законa лица. Основните предложения за промяна са:  

1. Освобождаване от задължение да подават годишна данъчна 

декларация лицата, които през годината са придобили само доходи от 

трудови правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да 

ползват данъчни облекчения.  

2. Създават се по-ясни правила за случаите и сроковете, в които 

работодателят е задължен да издава служебни бележки за доходите по 

трудови правоотношения, като се предвижда и санкция за некоректните 

работодатели. 

3. Промяна в реда за облагане на доходите от наем на имущество в 

режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на 

собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи 

се лица. Тези доходи съгласно действащото законодателство са облагаеми, 

но сегашният режим на облагане създава значителни пречки за наемателите 

и наемодателите. Наемателите са задължени да издават служебни бележки и 

сметки за изплатени суми на всички собственици, получатели на дохода, 

съобразно припадащата им се част от идеалните части в сградата, а 

собствениците получатели на дохода да го декларират в годишните си 

данъчни декларации.     

Предложението е за облагане с окончателен данък при платеца на 

дохода (наемателя), с което значително ще се облекчи режимът на 

деклариране и внасяне на данъка за този вид доходи. Платецът на дохода 

няма да има задължението да издава служебни бележки и сметки за 

изплатени суми, каквито са ангажиментите му съгласно действащото 

законодателство, а физическите лица – получатели на дохода, няма да имат 

задължението да декларират този доход в годишната си данъчна декларация. 
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Платецът на дохода ще удържа дължимия данък от наема, след което ще го 

превежда в бюджета. 

4. Облекчаване на механизма за определяне на годишния данък 

чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към 

всеки кръгъл лев. Подобна практика успешно е прилагана по време на 

действието на отменения ЗОДФЛ по отношение на данъчната основа и 

дължимия данък. Целта е да се намалят разходите на данъкоплатците и 

приходната администрация за обслужване на минимални суми за внасяне или 

възстановяване.  

5. Въвеждане на задължително деклариране на доходи от 

разпореждане с финансови инструменти, които са необлагаеми, в годишен 

размер над 5000 лв. Това е мярка, насочена към ограничаване на 

злоупотребите със сделки с финансови инструменти с цел отклонение от 

данъчно облагане чрез неоснователното използване на този вид необлагаеми 

доходи като аргумент за доказване на имуществено състояние.  

6. Предлага се отстъпката в размер 5 на сто от дължимия данък при 

по-ранно подаване на годишната данъчна декларация (до 10 февруари на 

следващата година) или при подаване на декларацията по електронен път и 

внасяне на дължимия по декларацията данък да се ползва само ако  

авансовият данък е внесен от лицата в срок. По този начин ще се премахне 

несъвършенството на закона, предоставящо възможност лицата да се 

ползват от права, въпреки противоправното си поведение, свързано с 

ненавременното внасяне на дължимия авансов данък. 

7. Предлага се за субсидиите, полагащи се на физическите лица, 

регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, 

включително извършващите дейност като еднолични търговци, за 

производство на непреработена растителна и животинска продукция, които е 

трябвало да бъдат получени през 2009 г. (или предходни години), но не по вина 

на лицата са получени през 2011 г. или следващи години, да се създаде 

аналогично данъчно третиране, идентично на действащото за 2010 г., а именно 

тези субсидии да се считат за необлагаем доход.   
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Останалата част от предложенията за изменение и допълнение на 

ЗДДФЛ са с редакционен характер и са насочени към създаване на по-голяма 

яснота и коректност при прилагането на закона.  

Със законопроекта се предлагат и промени в Закона за 

корпоративното подоходно облагане, свързани със синхронизиране на 

нормите, изискващи подаване на годишeн отчет за дейността, вместо годишен 

финансов отчет. 

 

 
 
 
ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË: 
 

(Бойко Борисов) 
 


