
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 

Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т  И  П Ъ Р В О  Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  
                                                                                                                Проект 

 
 

 

 

 

 

Законопроект  

за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 

 

 §1. Чл. 46, ал. 3 се изменя, както следва: 

 “ Чл. 46 (3) Ставката на данъка е 1 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1”. 

 

 §2. Чл. 48 ал.2 се изменя, както следва: 

 “ Чл. 48(2) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност 

като едноличен търговец се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 се умножи по 

данъчна ставка 10 на сто”. 
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Мотиви 
 

Нивата на данъчните ставки са изключително важен елемент при провеждането на 

адекватна макроикономическа политика, насочена към генериране на устойчив икономически 

растеж и увеличение на инвестициите. От нивата на ставките до голяма степен зависи и 

интензитетът на предприемаческата активност; те оказват силно влияние върху инвестиционните 

решения както на местния бизнес, така и на потенциалните чуждестранни инвеститори в 

българската икономика. Факт е, че емпиричните анализи във всички държави доказват, че 

намаляването на данъчната тежест за фирмите води до ускорен икономически растеж, породен от 

увеличената инвестиционна активност. 

 

В този контекст може да се твърди, че част от една успешна данъчна политика, насочена 

към постигане на устойчив растеж би следвало да е максималното редуциране на данъка върху 

дивидентите (чиято ставка в момента е 5%) до 1%. 

Редуцирането на данъка върху дивидентите би изиграло решаваща роля и за развитието на 

капиталовия пазар в България и би повишило привлекателността на инвестирането в акции, 

пренасочвайки средства към български компании, котирани на борсата ни. Още повече, през 

последните години се забелязва тенденция все повече публични дружества (листваните на 

борсата) да провеждат устойчива дивидентна политика. Чуждестранни институционални 

инвеститори също биха предпочели да инвестират в акции на дружества, опериращи в държави с 

ниска данъчна тежест, включително където няма облагане на дивидентите. Факт е, че към момента 

голяма част от акциите на компании, регистрирани на Българска Фондова Борса – София, са 

собственост на международни инвеститори. 

В акции на български публични дружества активно инвестират десетки хиляди граждани на 

Република България, като голяма част от тези акции са именно дружества, разпределящи 

дивидент. Стотици хиляди имат акции от времето на масовата приватизация, като голяма част от  

тези акции са на дружества, разпределящи дивидент. Чрез премахване на данъка върху 

дивидентите се цели държавата да изземва по-малка част от доходите на инвеститори в акции, 

правейки в същото време капиталовия пазар в страната по-атрактивен. Няма логика в това 

правителството да приема стратегии за развитие на капиталовия пазар и в същото време да запазва 

данъка върху дивидентите. 

Другият важен момент в настоящия законопроект е този за намаляване облагането на 

едноличните търговци в Република България. Към момента ставката е 15 %, като предложението 

е тя да бъде редуцирана до 10 %, изравнявайки по този начин данъчната тежест за едноличните 

търговци от една страна, с тези за търговските дружества и работниците и служителите – от друга. 
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