
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект 

 

ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 22б, 
НОВ ДВ. БР. 109 ОТ 2013 Г., ОТМ. ДВ. БР. 105 ОТ 2014 Г., 

ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ  
НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

(обн. ДВ. бр. 95 от 2006 г.; изм. ДВ. бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 28, 43 и 106 от 
2008 г., изм. ДВ. бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 16, 49, 94 и 100 от 
2010 г., изм. ДВ. бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., изм. 

ДВ. бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г.) 

 

Чл. 1. Разпоредбата на чл. 22б, ал. 1 (нов ДВ.109 от 2013 г., отм. 
ДВ. бр. 105 от 2014 г.), в т.ч. условията по т. 1 и 2, които въвежда, е 
относима и има предвид само доходи по смисъла на чл. 25 от закона. 
В тези доходи не се включват необлагаеми доходи по чл. 13 от 
закона, както и всички допълнителни приходи за физическите лица 
като лихви и/или обезщетения и неустойки, които са резултат от 
забава в плащанията или произтичат от начина на плащане.  

Чл. 2. Сумите на данъчното облекчение се възстановяват на 
данъчно задълженото лице в срок до 31.05.2015 г. или се приспадат 
от други негови данъчни задължения.  

 

Заключителна разпоредба 

Параграф единствен. Този закон има действие от влизане в 
сила на чл. 22б, нов ДВ. бр. 109 от 2013 г., отм. ДВ. бр. 105 от 2014 г., 
от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

 

Вносители: 

 



М О Т И В И  

към ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 22б, 

НОВ ДВ., БР. 109 ОТ 2013 Г., ОТМ. ДВ. БР. 105 ОТ 2014 Г., 
ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ 

НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

 

 

С § 42, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху 
добавената стойност (ДВ. бр. 105 от 2014 г.) бе отменен чл. 22б, нов ДВ. бр. 
109 от 2013 г., от Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица (обн. ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., изм. ДВ. бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 28, 43 и 

106 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 16, 49, 94 и 100 от 

2010 г., изм. ДВ. бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., изм. ДВ. бр. 

23, 66, 100 и 109 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г.). Отмененият чл. 
22б определя данъчно облекчение за доходите от трудови 
правоотношения, когато тези доходи не превишават 12 месечни 
минимални работни заплати и следователно определя данъчните 
права на стотици хиляди български граждани, получили доходи от 
трудови правоотношения.  

Във връзка с действието на разпоредбата на чл. 22б от ЗДДФЛ 
за 2014 г. в обществото се води публична дискусия какъв е точният 
обхват на нормата, което налага Народното събрание да даде своето 
автентично задължително тълкуване, за което предлагаме 
приемането на Закон за тълкуване на чл. 22б от ЗДДФЛ. Тази 
разпоредба има огромно социално и политическо значение и пряко 
се отнася до осигуряване на хляба на стотици хиляди българи. 

Приемането на тълкувателни закони е важна част от 
законодателната дейност на Народното събрание с оглед 
утвърждаването на непротиворечив и стабилен правов ред. Така се 
подпомага изпълнението на закона от данъчните органи и лицата 
платци на доходи, за които могат да се приложат съответните 
данъчни облекчения. 

Важността на разпоредбата на отменения чл. 22б от ЗДДФЛ и 
съответно – нейното точно и непротиворечиво прилагане се 
предопределят и от нейната цел - установяване на по-голяма 
социална справедливост в данъчното облагане, чрез облекчаване на 
стотици хиляди работещи с най-ниски доходи. Същевременно 
започна да тече срокът за определянето и декларирането на 
дължимите данъци за 2014 г. и допускането на противоречива 
практика може частично да компрометира събирането на данъците от 
физическите лица. Ето защо приемането на тълкувателен закон, 

apis://Base=NORM&DocCode=406400752&Type=201/


3 

който да изясни волята на законодателя и точния смисъл на 
разпоредбата на чл. 22б от ЗДДФЛ, е крайно необходимо и с оглед 
изпълнението на бюджетните постъпления. 
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