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Проект! 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ 

ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

 

(oбн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 64 и 113 от 

2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.; доп., бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2009 г.; 

изм., бр. 35 от 2009 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 95 и 

99 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г.; доп., бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2010 г.; изм., 

бр. 100 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 и 31 от 2011 г.; доп., бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 51 

от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2011 г.; изм., бр. 40 и 81 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 94 от 

2012 г., бр. 23 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.)  

 

§ 1. В чл. 13, ал. 5, в чл. 29, ал. 1, т. 1 и в § 1, т. 56 от допълнителните 

разпоредби думите „тютюнопроизводители и” се заличават. 

 

§ 2. Член 22а се отменя. 

 

§ 3. В чл. 23 т. 5 се отменя. 

 

§ 4. Член 29а се изменя така: 

„Облагане на доходи от стопанска дейност на физически лица, регистрирани 

като земеделски производители 

Чл. 29а. (1) Физическите лица, регистрирани като земеделски производители, 

могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху 

годишната данъчна основа по чл. 28.  

(2) Облагаемият доход на лицата по ал. 1 се формира по реда на чл. 26, като в 

него:  

1. не се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са 

придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от която започва 

облагането на доходите с данък по чл. 14, ал. 2, и за които приходът възниква и следва 

да се начисли в периода на облагане със същия данък; 

2. се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са 

придобити през периода на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не участват при 

формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за 

следващи години. 

(3) Редът на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, 

избран от лицата по ал. 1, се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни 

години. 

(4) Правото на избор за лицата по ал. 1 се упражнява чрез подаване на 

декларация по образец до 31 декември на предходната година. 

(5) Лицата по ал. 1 прилагат Закона за счетоводството, като за тази цел се 

приравняват на еднолични търговци.” 

 

 § 5. В чл. 48, ал. 7 след думата „затруднение” се поставя запетая и се добавя 

„както и от физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а.” 

 

§ 6. В чл. 55 се създава ал. 4: 
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„(4) Декларацията по ал. 1 не се подава от предприятия, за които се прилага 

схема за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси на дължимите 

данъци по този закон.” 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 7. Декларацията по чл. 29а, ал. 4, с която се упражнява правото на избор от 

регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица по чл. 29а, ал. 1, за 

2014 г. се подава в срок до 31 януари 2014 г. 

 

§ 8. 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 2013 г. под формата на държавни помощи, субсидии и 

друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от 

Европейския фонд за развитие на селските райони и от 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 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 

2013 г. 

 

§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. 

 

 


