
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

____________________________________________________ 

ПРОЕКТ! 

 

 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 

 
Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 52 от 

29.06.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., доп., бр. 108 от 19.12.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., 

изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., в сила 

от 1.01.2009 г., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 32 от 28.04.2009 г., в 

сила от 1.01.2010 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г. 

 

§ 1. В чл. 222 думите “стойността на направените залози” се заменят с 

“разликата между стойността на направените залози и стойността на изплатените 

печалби, установена по методика на Държавната комисия по хазарта одобрена от 

Министъра на финансите”. 

§ 2. В чл. 223 числото „10” се заменя с „15”. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Този закон влиза в сила от 01 януари 2010 г. 

 

София, 04.11.2009 г.   Вносители: 

         Яне Янев и група н. п. 

 

 

 

 

 



МО Т И В И  

 към Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 

 

 

 Увеличаването на данъчната ставка и данъка върху хазартна 

дейност от тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и 

случайни събития от 10 на 15 на сто е необходима фискална мярка в 

условията на финансова криза. 

Данъчната основа за облагане на хазартната дейност и размера 

на данъчната ставка се явяват основни фактори, детерминиращи 

дейността на стопанските субекти, осъществяващи законна хазартна 

дейност от тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и 

случайни събития в България. 

С новите законопроекти за изменение и допълнение на ЗХ и ЗКПО 

ще се осигури възможност за унифициране с новите изисквания в ЕС и 

Европейското икономическо пространство. 

Съществуващата в момента пазарна ситуация води до 

пренасочване на значителни парични ресурси към нелегални 

чуждестранни оператори, опериращи в офшорни зони. 

В последните няколко години на пазара активно оперират 

множество нелегални хазартни интернет оператори. В сравнение с 

легалните хазартни оператори, тези нелегални оператори предлагат по-

атрактивни печалби и по-изгодни условия за участие, тъй като не 

заплащат данъци. 

Чрез тази законодателна реформа пряко ще се пренасочи 

паричния поток от криминалните нелегални залози към легалните 

хазартни оператори. Това пренасочване в средносрочен план 

съществено ще увеличи приходите за бюджета от прякото и косвено 

облагане на тази дейност. Чрез тази законодателна промяна ще се 



премахнат всички стимули за незаконен хазарт и ще се помогне за 

унищожаването на незаконния, необложен с данъци пазар на 

залагания. 

Световната практика показва, че въвеждането на подобна 

ефективна и съобразена с пазарните условия данъчна политика в 

областта на хазарта води до следните незабавни положителни ефекти: 

 - увеличение на бюджетните приходи; 

 - задържане на паричен ресурс; 

  - създаване на нови работни места; 

  - намаляване на сивата икономика и предотвратяване прането на 

пари; 

  

София, 04.11.2009 г.   Вносители: 

         Яне Янев и група н. п. 

 

 


