
Мотиви 

към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица 

 

 С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица се предлага да бъде отменено данъчното облекчение за 

млади семейства. 

 Предложението за отмяна на данъчното облекчение за млади семейства е 

свързано с открита процедура по нарушение на правото на ЕС от Европейската 

комисия. Според Европейската комисия, данъчното облекчение за млади семейства 

създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за 

България физически лица, спрямо такива, които въпреки, че получават по-голяма част 

от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава – членка на 

Европейския съюз.  

 Според службите на Комисията подобна разлика в данъчното третиране е 

необоснована и води до недопустимо ограничаване на свободата на гражданите на ЕС 

да се движат и да пребивават свободно на територията на ЕС, както предвижда член 21 

от Договора за функционирането на Европейския съюз. В тази връзка, Комисията 

отбелязва, че съобразно установената практика на Съда на ЕС всички данъчни 

облекчения във връзка с личните и семейни обстоятелства на дадено лице трябва да се 

предоставят и на чуждестранни лица, които получават основната част от доходите си в 

държава - членка,  различна от тяхната държава -  членка на пребиваване (Решение на 

Съда на ЕС от 14 февруари 1995 г. по дело С-279/93, Schumacker и последващата 

съдебна практика). 

 Действащото данъчно облекчение за млади семейства е с изключително спорна 

правна регламентация по отношение на условията при наличието на които е възможно 

прилагането му. Условията по облекчението и тяхното доказване пред приходната 

администрация  са обект на многократно оспорване, включително пред Комисията за 

защита от дискриминация.  Предложението е данъчното облекчение за млади семейства 

да бъде отменено като неефективно, тъй като от една страна създава значителни 

затруднения на лицата при практическото му прилагане, а от друга страна е с стеснен 

обхват и се прилага само от ограничен кръг лица (млади семейства). Например за 2012 

г. данъчното облекчение е ползвано от 5 473 броя лица, подали данъчни декларации по 

ЗДДФЛ. 

 Друго предложение за промяна е свързано с приети промени в Закона за тютюна 

и тютюневите изделия, съгласно които отпада задължението за отделна регистрация на 

земеделските производители като тютюнопроизводители. На основание чл. 4 от ЗТТИ, 

производството на тютюн се извършва от тютюнопроизводители, вписани като 

земеделски производители в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители. 

Предлага се субсидиите, полагащи се на физическите лица, регистрирани като 

тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите 

дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и 

животинска продукция, които е трябвало да бъдат получени през 2009 г. или през 

предходни години, но не по вина на лицата са получени през 2013 г., да се създаде 

аналогично данъчно третиране, идентично на действащото за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., а 

именно, тези субсидии да са освободени от облагане.   

Във връзка с прилагането на закона са направени предложения с редакционен и 

правно-технически характер с цел прецизиране на законовите разпоредби.  



Промените, които се предвиждат в законопроекта няма да доведат до 

допълнителни финансови тежести за лицата, както и не са необходими допълнителни 

бюджетни средства за реализацията на промените.   

Със законопроектът не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 

 


