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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО
ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Обн., ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.
§ 1. В чл.10 се създава ал.6:
„(6) Документална обоснованост за разходите по чл.204, т.1 и 3, обложени с данък
върху разходите, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка
от фискално устройство. Разходите по чл.204, т.3, обложени с данък върху разходите, са
признати за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист.”
§ 2. В чл.12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.5 се създава т.7:
„7. доходи от недвижимо имущество, намиращо се в страната.”
2. В ал.6 думите „когато има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане между Република България и държавата, където се намира мястото на стопанска
дейност или определената база” се заличават.
3. В ал.8 думите „от недвижимо имущество или” се заличават.
§ 3. В чл.18, ал.1 думите „тази част” се заменят с „този закон”.
§ 4. В чл.22 в основния текст думите „тази част” се заменят с „този закон”.
§ 5. В чл.24, ал.4 се създава точка 3:
„3. се формира данъчна временна разлика при преобразуване на дружества и
кооперации по реда на глава деветнадесета, със сумата на данъчната временна разлика:
а) не се преобразува счетоводния финансов резултат при възникването й;
б) се преобразува счетоводния финансов резултат за годината на настъпване на
условието за обратното й проявление съгласно тази част.”
§ 6. В чл.26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. отчетения от доставчик по Закона за данък върху добавената стойност разход за
начислен от него или от органа по приходите данък върху добавената стойност за
извършена от доставчика доставка, с изключение на начисления данък при безвъзмездни
доставки и за доставка по повод дерегистрация по Закона за данък върху добавената
стойност; тази точка не се прилага за разходи, отчетени в резултат на корекция на данъчен
кредит по Закона за данък върху добавената стойност;”
2. В т.5 думите „т.3 и 4” се заменят с „т.3, 4 и 10”
3. Създават се т.10 и 11:
„10. разход, отчетен при реализиране на отговорност за дължимия и невнесен данък
върху добавената стойност в случаите по чл.177 от Закона за данък върху добавената
стойност;
11. разходите, които представляват скрито разпределение на печалбата.”
§ 7. Създава се чл.32а:
„Данъчно третиране на приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от съдружник в
съвместно контролирано предприятие
Чл.32а. Не се признават за данъчни цели счетоводните приходи и разходи, печалби и
загуби, отчетени от съдружник в съвместно контролирано предприятие, в резултат на
прилагане на метода на пропорционална консолидация, когато съвместно контролираното
предприятие е данъчно задължено лице.”

1

Проект
§ 8. Член 33 се изменя така:
„Разходи за пътуване и престой на физически лица
Чл.33 (1) Признати за данъчни цели са следните счетоводни разходи за пътуване и
престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с
дейността на данъчно задълженото лице:
1. разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови
правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови
правоотношения, включително и на управители, членове на управителни или контролни
органи на данъчно задълженото лице;
2. разходи, извършени от едноличен търговец за пътуване и престой на:
а) физическото лице, собственик на предприятието на едноличния търговец; и
б) лица, които са в трудови правоотношения с едноличния търговец или са наети от
него по извънтрудови правоотношения.
(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на
акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоят в качеството
си на акционери или съдружници.”
§ 9. В чл.35 се създава ал.4:
„(4) Когато земя се трансформира в инвестиционен имот, непризнатите за данъчни
цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл.34 се признават за данъчни
цели в годината на отписване на инвестиционния имот.”
§ 10. В чл.38 се правят следните изменения:
1. В ал.2 след думата „провизията” запетаята и думите „до размера на погасеното
задължение” се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 11. В чл.39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1, изречение първо думите „погасените задължения, свързани с” се заменят с
„начислените”, а в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „за което е
начислена провизията”.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 12. В чл.41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 думите „реално са изплатени на персонала, до размера на изплатените
отпуски” се заменят със „са ползвани или изплатени на персонала”.
2. В ал.3 след думата „внесени” запетаята и думите „до размера на внесените
осигурителни вноски” се заличават.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Създава се ал.5:
„(5) Алинея 1 не се прилага за отпуски и осигуровки, свързани с тях, отчитането на
които не води до намаляване на счетоводния финансов резултат за годината на
счетоводното им отчитане.”
§ 13. В чл.42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.2 се създава т.3:
„3. доходи от продажби на стоки.”
2. В ал.3 след думата „изплатен” запетаята и думите „до размера на изплатения доход”
се заличават.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Създават се ал.5, 6 и 7:
„(5) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите
разходи по ал.1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане,
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когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата
година.
(6) Непризнатите разходи по ал.5 се признават за данъчни цели в годината, през която
съответните задължителни осигурителни вноски са внесени.
(7) Алинеи 1 и 5 не се прилагат за доходи и задължителни осигурителни вноски,
свързани с тях, отчитането на които не води до намаляване на счетоводния финансов
резултат за годината на счетоводното им отчитане.”
§ 14. В чл.43, ал.3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т.1 думите „е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на
свързано лице” се заменят с „е отпуснат по нареждане на свързано лице с
лизингополучателя, съответно кредитополучателя”.
2. Създава т.4:
„4. лихви и други разходи по заеми, които съгласно счетоводното законодателство са
капитализирани като част от стойността на актив.”
§ 15. В чл.45, изречение първо накрая се добавя „или разход”.
§ 16. В чл.46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 в основния текст думите „произтичащи от суми, които водят до намаляване
на данъчния финансов резултат,” се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Алинея 1 не се прилага, когато в годината на настъпване на обстоятелство по ал.1
или в предходна година са отчетени счетоводни приходи в резултат на отписване на
задължението или задължението е погасено.”
3. Създават се ал.3 и 4.
„(3) Когато ал.1 е приложена през предходна година, при определяне на данъчния
финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със:
1. сумата на погасеното задължение, когато задължението е погасено през текущата
година чрез плащане или прихващане;
2. отчетените счетоводни приходи през текущата година, в резултат на отписване на
задължението.
Намалението по изречение първо е до размера на увеличението по ал.1 през предходните
години за съответното задължение.
(4) Алинеи 1-3 не се прилагат от финансовите институции.”
§ 17. В чл.47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато не са отчетени счетоводни
приходи по повод приспаднатия данъчен кредит”.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. данъкът върху добавената стойност не е включен в историческата цена на актива;
или
2. активът не е данъчен амортизируем актив и същият е отписан в годината на
регистрацията или повторната регистрация по Закона за данък върху добавената
стойност.”
4. Създава се ал.4:
„(4) Когато се отпише актив, който не е данъчен амортизируем актив и за който е
приложена ал.1 в предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за
текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на приспаднатия
данъчен кредит за съответния актив, с която е увеличен счетоводния финансов резултат по
реда на ал.1.”
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§ 18. Създава се чл.47а:
„Данъчно третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани по
метода на собствения капитал
Чл.47а. (1) При определяне на данъчния финансов резултат на финансови институции
счетоводният им финансов резултат се намалява с дивидентите, разпределени от местни
юридически лица през текущата година, когато инвестицията се отчита по метода на
собствения капитал.
(2) При определяне на данъчния финансов резултат на данъчно задължени лица, които
не са финансови институции, счетоводният им финансов резултат се намалява с
дивидентите, разпределени от местни юридически лица за периода от придобиване до
отписване на инвестицията, когато инвестицията се отчита по метода на собствения
капитал. Намалението по изречение първо се извършва в годината на отписване на
инвестицията.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат:
1. за дивиденти, разпределени от печалби, които са реализирани преди придобиване на
инвестицията от данъчно задълженото лице; или
2. за дивиденти, разпределени от лицензирани дружества със специална
инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.”
§ 19. В чл.50 думите „Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия” се заменят със „счетоводното законодателство”.
§ 20. В чл.54, ал.2 се създава изречение второ: „При определяне на данъчния финансов
резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със счетоводните амортизации,
независимо дали отчитането им води до намаляване на счетоводния финансов резултат за
годината на счетоводното им отчитане.”
§ 21. В чл.55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1, т.4 накрая се поставя запетая и добавя „мобилни телефони”.
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създава се ал.5:
„(5) Придобиването на актив чрез сключване на лизингов договор, класифициран като
финансов лизинг съгласно счетоводното законодателство, не е основание за разпределяне
на този актив в категория VI.”
§ 22. В чл.58, ал.1, изречение първо накрая се добавя „или от началото на следващ
месец”, а изречение второ се заличава.
§ 23. Член 59 се изменя така:
„Преустановяване начисляването на данъчни амортизации
Чл.59. (1) Начисляването на данъчни амортизации се преустановява при отписване на
съответния актив от данъчния амортизационен план.
(2) Данъчно задължено лице в производство по ликвидация или несъстоятелност
преустановява начисляването на данъчни амортизации за тези активи, за които се
преустановява начисляването на счетоводни амортизации съгласно изискванията на
счетоводното законодателство, като активите не се отписват от данъчния амортизационен
план. Начисляването на данъчни амортизации се възобновява, когато счетоводното
законодателство допуска възобновяване на начисляване на счетоводни амортизации.
Преустановяването/възобновяването на начисляване на данъчни амортизации за тези
активи се извършва от момента на преустановяване/възобновяване начисляването на
счетоводни амортизации.”
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§ 24. В чл.60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.3, т.1 се изменя така:
„1. които са напълно амортизирани за счетоводни цели;”
2. В ал.5 думите „Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия” се заменят със „счетоводното законодателство” и се добавя изречение
второ: „Изречение първо не се прилага за напълно амортизираните активи за счетоводни
цели и за активите, които временно са изведени от употреба.”
§ 25. В чл.70, ал.2, изречение второ думите „упражнило правото си на избор за
пренасяне на данъчна загуба” се заменят с „избрало да пренася данъчната загуба”.
§ 26. В чл.75, ал.3 в началото на изречението се добавя „При определяне на дължимия
годишен корпоративен данък за текущата година”.
§ 27. В чл.82, ал.5 цифрата „4” се заменя с „3”.
§ 28. В чл.83 досегашният текст става ал.1 и се създава ал.2:
„(2) Авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната
година не превишават 100 000 лв.;
2. новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с
изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.”
§ 29. В чл.86 досегашният текст става ал.1 и се създават ал.2 и 3:
„(2) Когато данъчната печалба за предходната година превишава данъчната печалба за
годината преди предходната, месечната авансова вноска за месец април се определя като
месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал.1 за периода от 1 април до 31
декември, се увеличава със сумата, определена по следната формула:
A = 3 x ( АВ2 - АВ1 ), където:
А е сумата на увеличението;
АВ1 е месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март, изчислена по реда
на ал.1;
АВ2 е месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември, изчислена по
реда на ал.1.
По този ред се определя и месечната авансова вноска за месец април, в случаите когато
данъчно задълженото лице:
1. е учредено през предходната година; или
2. е формирало данъчна загуба за годината преди предходната; или
3. не е формирало данъчен финансов резултат за годината преди предходната.
(3) Когато данъчната печалба за годината преди предходната превишава данъчната
печалба за предходната година, месечната авансова вноска за месец април се определя
като месечната авансова вноска, изчислена по реда на ал.1 за периода от 1 април до 31
декември, се намалява със сумата, определена по следната формула:
Б = 3 x ( АВ1 - АВ2 ), където:
Б е сумата на намалението;
АВ1 е месечната авансова вноска за периода от 1 януари до 31 март, изчислена по реда
на ал.1;
АВ2 е месечната авансова вноска за периода от 1 април до 31 декември, изчислена по
реда на ал.1.
Когато сумата на намалението превишава месечната авансова вноска, изчислена по
реда на ал.1 за периода от 1 април до 31 декември, месечната авансова вноска за месец
април е нула, а превишението се приспада от следващите месечни авансови вноски за
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текущата година при определяне на техния размер.”
§ 30. В чл.87 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал.1, като в основния текст след думата „вноски” се добавя
„за първо, второ и трето тримесечие”
2. Създава се ал.2:
„(2) Тримесечната авансова вноска за четвъртото тримесечие е равна на тримесечната
авансова вноска за третото тримесечие, определена по реда на ал.1.”
§ 31. В чл.90, ал.2, изречение второ се изменя така: „Тримесечната авансова вноска за
четвъртото тримесечие се внася до 31 декември на текущата година”.
§ 32. В чл.97, ал.3 се изменя така:
„(3) Печалбите и загубите, признати през текущата година в отчета за приходите и
разходите (отчета за доходите), които са участвали при определяне на данъчния финансов
резултат по реда на ал.1 и 2, не се признават за данъчни цели.”
§ 33. Създава се чл.105а:
„Дивиденти, разпределени от дъщерно дружество от държава членка, когато
инвестицията се отчита по метода на собствения капитал
Чл.105а. (1) При определяне на данъчния финансов резултат на местно дружество
майка, което е финансова институция, счетоводният му финансов резултат се намалява с
дивидентите, разпределени през текущата година от негово дъщерно дружество от
държава членка, когато инвестицията в дъщерното дружество се отчита по метода на
собствения капитал.
(2) При определяне на данъчния финансов резултат на местно дружество майка, което
не е финансова институция, счетоводният му финансов резултат се намалява с
дивидентите, разпределени от негово дъщерно дружество от държава членка за периода от
придобиване до отписване на инвестицията в дъщерното дружество, когато инвестицията
се отчита по метода на собствения капитал. Намалението по изречение първо се извършва
в годината на отписване на инвестицията.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и от място на стопанска дейност в страната, при
разпределяне на дивиденти от чуждестранно лице, когато са изпълнени условията на
чл.105, ал.2, т.1-3.
(4) Когато са разпределени дивиденти по реда на ал.1 или 3 в срок до две години от
момента на придобиване на най-малко 15 на сто от капитала на дружеството
разпределящо дивидентите, данъчно задълженото лице има право да намали финансовия
си резултат по реда на ал.1. В случай че данъчно задълженото лице престане да притежава
най-малко 15 на сто от капитала на дружеството, преди да са изтекли двете години,
данъчният финансов резултат и дължимият корпоративен данък за годината, в която е
приложена ал.1 се коригират така, все едно ал.1 не е била приложена. За периода от
датата, на която е следвало да бъде внесен корпоративният данък, до датата на внасянето
му се дължи лихва за просрочие по общия ред.
(5) Алинеи 1-4 не се прилагат за дивиденти, разпределени от печалби, които са
реализирани преди придобиване на инвестицията от данъчно задълженото лице.”
§ 34. Член 107 се отменя.
§ 35. В чл.110 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Кооперации и държавни предприятия”.
2. След думите „по отношение на” се добавя „държавните предприятия по чл.62, ал.3
от Търговския закон,”.
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§ 36. Създава се чл.116а:
„Данъчно третиране на преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху
едноличния собственик
Чл.116а. (1) При преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния
собственик по чл.265 от Търговския закон, всички права и задължения, произтичащи от
действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и предходни периоди,
включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени
от едноличния търговец.
(2) Едноличният търговец подава данъчна декларация за корпоративния данък за
последния данъчен период на преобразуващото се дружество по реда на чл.117, ал.1 и
внася този данък по реда на чл.117, ал.2.
(3) След преобразуването едноличният търговец прави тримесечни авансови вноски в
годината на преобразуването.
(4) Едноличният търговец не може да пренася данъчните загуби, формирани от
преобразуващото се дружество.
(5) Едноличният търговец не може да признава за данъчни цели непризнатите разходи
за лихви в преобразуващото се дружество от прилагане на режима на слабата
капитализация.
(6) Преобразуващото се дружество не прилага чл.115, ал.2 и 3.”
§ 37. В чл.117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в началото на изречението се добавя „В случаите на прекратяване на преобразуващи
се дружества,”.
б) създават се изречения второ и трето: „Декларацията се подава в териториалната
дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на преобразуващото се
дружество. При преобразуване чрез разделяне, декларация се подава от едно от
новоучредените или приемащи дружества.”
2. Създава се ал.3:
„(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и в случаите на прекратяване на преобразуващо се
дружество по раздел втори от тази глава.”
§ 38. В чл.122 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думите „действия, извършени от” се заменят с „действия на преобразуващите
се дружества, извършени за сметка на”, а след думите „се смятат за извършени от” се
добавя „за данъчни цели”.
2. В ал.2 се създава изречение трето: „Счетоводните приходи и разходи, печалби и
загуби за целите на изречение първо и второ са тези, които биха били отчетени от
преобразуващото се дружество ако не е била предвидена по-ранна дата за счетоводни цели
по реда на чл.263ж, ал.2 от Търговския закон.”
§ 39. В чл.128, т.1, чл.129, т.1 и чл.130 след думата „съществуващи” се добавя
„(приемащи)”.
§ 40. В чл.132, ал.2 думата „сливане” се заменя с „разделяне”.
§ 41. В чл.140 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.4 се създава изречение трето: „Получаващото дружество прилага чл.45 в
годината, през която са настъпили условията за преобразуване на счетоводния финансов
резултат съгласно чл.45, като счетоводния финансов резултат се увеличава със сумата на
прехвърления резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв) по изречение първо, а
когато резервa е отрицателна величина счетоводния финансов резултат се намалява.”
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2. В ал.5 се създава изречение второ: „Копие от данъчния амортизационен план на
преобразуващото се дружество към момента на преобразуването се предава на органа по
приходите, заедно с копието от справката по ал.6.”
3. В ал.6 думите „извън посочените в ал.5,” се заличават.
4. Създават се алинеи 7, 8, 9 и 10:
„(7) Когато в резултат на преобразуването получаващото дружество признае съгласно
счетоводното законодателство активи или пасиви, които не са били признати при
преобразуващото се дружество, счетоводно отчетените приходи и разходи след
преобразуването по повод на тези активи и пасиви не се признават за данъчни цели.
(8) Когато актив на преобразуващото се дружество не е признат съгласно счетоводното
законодателство при получаващото дружество, със сумата на този актив се намалява
счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на
получаващото дружество за годината на преобразуването, включително при определяне на
тримесечните авансови вноски. Когато пасив на преобразуващото се дружество не е
признат съгласно счетоводното законодателство при получаващото дружество, със сумата
на този пасив се увеличава счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния
финансов резултат на получаващото дружество за годината на преобразуването,
включително при определяне на тримесечните авансови вноски. Данъчните временни
разлики възникнали преди преобразуването, които са свързани с актив или пасив по
изречение първо или второ, се признават при получаващото дружество през годината на
преобразуването по общия ред на закона.
(9) Алинеи 3, 6 и 8 не се прилагат за:
1. данъчни амортизируеми активи;
2. активи и пасиви по отсрочени данъци;
3. репутацията, с изключение на отрицателната репутация;
4. суми, които за преобразуващото се дружество са активи, а за получаващото
дружество пасиви;
5. суми, които за преобразуващото се дружество са пасиви, а за получаващото
дружество активи;
6. акции или дялове на получаващото дружество, притежавани от преобразуващото се
дружество;
7. изкупени собствени акции от преобразуващото се дружество;
8. записан, но невнесен капитал на преобразуващото се дружество;
9. активи и пасиви по чл.139, т.2.”
(10) Алинея 4 не се прилага за създадения резерв от последващи оценки на финансови
активи и пасиви на финансовите институции, когато счетоводния финансовия резултат е
бил преобразуван по реда на чл.97 с печалбите и загубите от тези последващи оценки.
Този резерв не се посочва в справките по чл.141.”
§ 42. В чл.141 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 се създава т.4:
„4. резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв).”
2. В ал.3 се създава т.5:
„5. резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв).”
3. Създава се ал.6:
„(6) Копията от справките по този член и от данъчния амортизационен план по чл.140,
ал.5 се подават в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по
регистрация на получаващите дружества, на хартиен, магнитен или оптичен носител.”
§ 43. В чл.149 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.6 думите „ал.4 и 5” се заменят с „ал.4, 5 и 8”, а думите „по образец” се
заличават.
2. Създава се ал.8:
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„(8) Не е налице реализиране на доход от чуждестранно юридическо лице при
придобиване на акции или дялове в резултат на преобразуване чрез отделяне, с
изключение на отделяне, при което се обезсилват акции на преобразуващото се
дружество. За целите на определяне на данъка при източника при последващо
разпореждане с акциите или дяловете по изречение първо, документално доказаната им
цена на придобитите е нула.”
§ 44. В чл.168, ал.2 се отменя.
§ 45. В чл.188, ал.1 думите „200 000 лв.” се заменят с „левовата равностойност на
200 000 евро, а за данъчно задължените лица в отрасъл сухопътен транспорт левовата
равностойност на 100 000 евро., определени по официалния валутен курс на лева към
еврото. Тези прагове се прилагат независимо дали помощта се финансира изцяло или
частично с ресурси на Европейската общност”.
§ 46. В чл.190, ал.3 навсякъде думите „100 млн. лв.” се заменят с „левовата
равностойност на 50 млн. евро, определена по официалния валутен курс на лева към
еврото.”
§ 47. В чл.199 се създава ал.7:
„(7) В случаите по ал.3 и 4, когато е платена част от продажната цена, данъчната
основа за всяко плащане е положителната разлика между получената част от продажната
цена и пропорционалната на нея част от документално доказаната цена на придобиване.”
§ 48. В чл.200, ал.1 цифрата „7” се заменя с „5”.
§ 49. В чл.201 изречение второ накрая се добавя „през което е внесен данъка”.
§ 50. В чл.209, ал.1, т.1 се изменя така:
„1. договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне
на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на
лицето за предходните три месеца;”
§ 51. В глава тридесета се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
„Данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка върху разходите”
2. В чл.217 се правят слените изменения и допълнения:
а) заглавието се изменя така:
„Деклариране и внасяне на данъка”
б) създава се ал.1:
„(1) Данъкът върху разходите се декларира с годишна данъчна декларация подавана от
данъчно задълженото лице.”
3. Досегашният текст става ал.2
§ 52. В глава тридесет и втора в заглавието на Раздел ІІ, в чл.220 и в чл.221 след
думите „и лото,” се добавя „лотарии” и се поставя запетая.
§ 53. В чл.222 думите „стойността на направените залози” се заменят с „разликата
между стойността на направените залози и стойността на изплатените печалби”.
§ 54. В чл.224 думите „преди определяне на резултатите” се заменят с „в срок от три
работни дни след изтичане на определения от организатора срок за изплащане на
печалбите”.
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§ 55. Член 225 се изменя така:
„Чл.225. Данъкът върху хазартната дейност по този раздел се внася в срок от три
работни дни след изтичане на определения от организатора срок за изплащане на
печалбите от всяка игра.”
§ 56. В глава тридесет и втора в заглавието на Раздел ІІІ, в чл.227 и в чл.228 думата
„лотарии” и запетаята се заличават.
§ 57. В чл.233, ал.1 т.1 се отменя.
§ 58. В чл.244 думите „и експлоатирани” се заличават.
§ 59. В чл.247, ал.3 думите „и до контролния орган по хазарта” се заличават.
§ 60. Член 265 се изменя така:
„Чл.265. Данъчно задължено лице, което не издаде първичен счетоводен документ за
отчитане на приходи, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва със санкцията по
чл.182 от Закона за данък върху добавената стойност.”
§ 61. Член 266 се изменя така:
„Чл.266. Данъчно задължено лице, което не изпълни задължението си по чл.10, ал.4 се
наказва със санкцията по чл.185 от Закона за данък върху добавената стойност.”
§ 62. В чл.267 накрая се поставя запетая и се добавя „когато:
1. скритото разпределение на печалбата попада в обхвата на §1, т.5, буква „а” от
допълнителните разпоредби; и
2. акционерът, съдружникът или свързано с тях лице, в полза на което е извършено
скритото разпределение на печалбата, е местно физическо лице, с изключение на
едноличен търговец.”
§ 63. В §1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. „Скрито разпределение на печалба” са:
а) начислените разходи от данъчно задължено лице, несвързани с осъществяваната от
него дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, в случаите, когато са
извършени в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица;
б) начислените разходи за лихви, когато са налице поне три от следните условия:
аа) заемът превишава собствения капитал на платеца на дохода към 31 декември на
предходната година;
бб) изплащането на заема или на лихвите по него не е ограничено с фиксиран срок;
вв) изплащането на заема или на лихвите по него или размерът на лихвите е в
зависимост от наличието или от размера на печалбите на платеца на дохода;
гг) изплащането на заема е в зависимост от удовлетворяване исканията на други
кредитори или от изплащането на дивиденти;
освен ако условията на заема не са уговорени в изпълнение на изисквания, предвидени в
нормативен акт.
2. В т.22, изречение трето думата „първо” се заменя с „второ”.
3. В т.26 се правят следните изменения и допълнения:
а) буква „а” се изменя така:
„а) кредитните и финансовите институции по Закона за кредитните институции;”
б) създава се буква „д”:
„д) здравноосигурителните дружества по чл.91 от Закона за здравното осигуряване.”
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4. Създават се т.45-49:
„45. „Стока” за целите на чл.42 е тази по смисъла на Закона за данък върху добавената
стойност.
46. „Нетни приходи от продажби” са тези по смисъла на Закона за счетоводството.
47. „Метод на собствения капитал” е този по смисъла на счетоводното
законодателство.
48. „Метод на пропорционална консолидация” е този по смисъла на счетоводното
законодателство.”
49. „Съвместно контролирано предприятие” е това по смисъла на счетоводното
законодателство.”
§ 64. В §6, ал.3 от преходните и заключителните разпоредби думите „ал.1” се заменят с
„ал.2”.
§ 65. В §30 от преходните и заключителните разпоредби думите „признават за данъчни
цели по реда на чл.39” се заменят със „смятат за провизии, които не са включени в
данъчната амортизируема стойност на актива съгласно чл.53, ал.1”.
§ 66. Параграф 26 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 67. Параграф 31 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 68. Надвнесеният корпоративен данък, данък върху печалбата и данък за общините
по отменения Закон за корпоративното подоходно облагане, които не са приспаднати,
възстановени или прихванати към 31 декември 2006 г., могат да се приспаднат по реда на
чл.94.
§ 69. Начисляването на данъчни амортизации се възобновява от 1 януари 2007 г. за
амортизируемите активи, налични в данъчния амортизационен план към 31 декември 2006
г., за които е преустановено начисляването на данъчни амортизации по реда на отменения
Закон за корпоративното подоходно облагане, с изключение на отписаните активи по реда
на § 6 от преходните и заключителните разпоредби.
§ 70. Данъчно задължените лица, преотстъпвали данък по чл.58 от отменения Закон за
данък върху печалбата или по отменения чл.20 от Закона за насърчаване на инвестициите,
които преминават към прилагане на Международните счетоводни стандарти, не прилагат
глава тринадесета за промяната в счетоводната политика по отношение отчитането на
преотстъпения данък. При определяне на данъчния финансов резултат за годината на
преминаване към Международните счетоводни стандарти и за следващите години,
счетоводният финансов резултат се увеличава с частта от финансирането, отчетено по
повод преотстъпения данък, която не е призната като приход преди преминаване към
Международните счетоводни стандарти, като сумата на увеличението се разпределя през
съответните години пропорционално на отчетените разходи през тези години, свързани с
изпълнение на условията за преотстъпване на данъка. Когато преотстъпеният данък е
инвестиран в амортизируеми активи, увеличението по изречение второ се разпределя по
години на базата на отчетените счетоводни разходи за амортизации за тези активи през
съответните години.
§ 71. Данъчните амортизируеми активи към 31 декември 2007 г., които са отписани за
счетоводни цели, но не са отписани от данъчния амортизационен план на основание чл.22,
ал.12, т.2 от отменения Закон за корпоративното подоходно облагане, защото от тях не се
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очаква икономическа изгода, или на основание чл.60, ал.3, т.1, се отписват от данъчния
амортизационен план към 1 януари 2008 г. Чл.66, ал.2 се прилага, включително при
определяне на тримесечните авансови вноски за 2008 г. Изречение първо и второ не се
прилагат за активи, които са отписани за счетоводни цели, защото са напълно
амортизирани.
§ 72. Член 140, ал.7 не се прилага при преобразуване, за което датата на вписване в
търговския регистър е преди 1 януари 2007 г.
§ 73. При определяне на данъчния финансов резултат за 2007 г. се прилагат и § 8, § 13,
т.1, § 14, § 16, т.2 и 3, § 18 и § 33.
§ 74. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г., изм. и доп., бр. 103 от 1999 г., бр.
53 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 102 от 2001 г., изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г.,
бр. 31 от 2003 г., доп., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 79 от 2005 г., изм., бр. 94 от 2005 г.,
бр. 95 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 54
от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.6, ал.2 думите „окончателен данък по чл.2а” се заменят с „алтернативен данък
по чл.220, чл.227 и чл.235”;
2. В §11, ал.3 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл.2а” се заменят с
„чл.220, чл.227 и чл.235”.
§ 75. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 23, § 27, § 45, § 63,
т.3, § 64, § 66 и § 68-70, които влизат в сила от 1 януари 2007 г. и § 8, § 13, т.1, § 14, § 16,
т.2 и 3, § 18, § 33 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник”.
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