
С П Р А В К А 

за отразяване на постъпили становища, предложения и възражения при съгласуването на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане на интернет страницата на Министерството на финансите и Портала за обществени консултации  

 

Подател  Предложение Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

Българска асоциация по 

информационни технологии 

Българската асоциация по информационни 

технологии предлага да бъде преразгледан и 

неколкократно завишен фиксирания в Закона за 

корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) праг 

на същественост на дълготрайните материални и 

нематериални активи, като същевременно се 

въведе нормативно установен механизъм за 

неговата своевременна актуализация, съобразно 

промяната на макроикономическите показатели за 

страната. 

МОТИВИ 

Непризнаването за данъчни цели на значима част 

от разходите за дълготрайни активи (ДА) е 

съществен проблем за предприятията, тъй като 

води до изкривяване на счетоводната 

информация. Несъответствието между 

счетоводно и данъчно законодателство се 

отразява върху поведението на стопанските 

субекти. 

Определенията за данъчни дълготрайни 

материални и нематериални активи се съдържат 

в чл. 50 и чл. 51 от Закона за корпоративното 

подоходно облагане (ЗКПО): 

 

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 

1.01.2017 г., предишен текст на чл. 50, бр. 98 от 

2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) Данъчни 

дълготрайни материални активи са сумите, които 

отговарят на изискванията за амортизируеми 

дълготрайни материални активи съгласно 

Националните счетоводни стандарти, чиято 

стойност е равна или превишава по-ниската 

стойност от: 

……….. 

2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) седемстотин лева. 

Не се приема Предложението не кореспондира с 

предложенията за промени в Закона за изменение 

и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане. 
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Подател  Предложение Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

 

Чл. 51. (1) Данъчни дълготрайни нематериални 

активи са: 

1. придобити нефинансови ресурси, които: 

а) нямат физическа субстанция; 

б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца; 

в) имат ограничен полезен живот; 

г) са със стойност, равна или превишаваща по-

ниската стойност от: 

аа) стойностния праг на същественост за 

дълготрайния нематериален актив, определен в 

счетоводната политика на данъчно задълженото 

лице; 

бб) (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г.) седемстотин 

лева; 

Както се вижда от редакцията на т. 2 на чл.50 от 

разпоредбата, която не е променяна след 2007 г., 

ЗКПО определя като неамортизиращи се активи 

тези със стойност под 700 лв., аналогична е 

ситуацията и с дълготрайните нематериални 

активи, видно от чл. 51 ЗКПО, където и едно 

закупуване на софтуер почти не може да е под 

тази граница и трябва да бъде включено в 

данъчния амортизационен план. 

В контекста на сравнителния анализ се установяват 

диспропорции в икономиката на страната. Част от 

тях е показана в таблицата по-долу с оглед 

съотнасянето на така установения праг на 

същественост на дълготрайните материални и 

нематериални активи към минималната работна 

заплата. 

Сравнение с минималната работна заплата 

Период 

Нормативен 

акт, с който 

е 

определена 

МРЗ 

Размер 

на 

МРЗ 

Коефициент 

на 

съотношение 

(Праг/МРЗ) 

2007 
01.01.2007-
31.12.2007 

ПМС № 
324/2006 г. 

180 

лв. 
3.88 
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Подател  Предложение Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

2021 
01.01.2021-
31.12.2021 

ПМС № 
331/2020 г. 

650 

лв. 
1.08 

Докато размерът на минималната работна заплата 

е увеличаван неколкократно, при 

амортизационните норми прагът на същественост 

не е променян съобразно бизнес средата от 2007 г. 

Същи или сходни са параметрите на 

диспропорциите и при други отраслови или 

функционални категории при съотношението им 

към прага на същественост, напр. инфлация, 

брутен вътрешен продукт, среден осигурителен 

доход и др. 

Поради значителното си несъответствие със 

сегашните условия, размерът на прага на ДА е 

необходимо да бъде увеличен най-малко на 2500 

лв. и впоследствие да бъде актуализиран, 

съобразно промяната на макроикономическите 

показатели за страната, особено предвид 

обсъжданите и отразени в пресата намерения за 

повишаване на минималната работна заплата и 

максималния осигурителен праг. 

За прилагане на предложените промени не са 

необходими допълнителни бюджетни средства за 

изграждане на административен капацитет и 

техническа обезпеченост. Посочената промяна 

няма да се отрази съществено на фиска и ще 

намали административната тежест, както в реалния 

сектор, така и в публичния. 

Асоциация на индустриалния 

капитал в България 

Асоциацията на индустриалния капитал в България 

представя на вниманието Ви становището си но 

законопроектите за изменение и допълнение на 

Закопа за данък върху добавената стойност, Закона 

за корпоративното подоходно облагане и Закона за 

акцизите и данъчните складове. 

По законопроекта за изменение и допълнение на 
Закона за корпоративното подоходно облагане 
(ЗКПО): 

Подкрепяме предложените изменения и 

Приема се  
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Подател  Предложение Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

допълнение, произтичащи от транспонирането в 

българското национално законодателство на 

Директива (ЕС) 2016/1164. 

Подкрепяме също предоставената възможност 

справките, подавани по реда на ЗДДФЛ за 

изплатените през годината доходи и за удържаните 

през годината данък и задължителни осигурителни 

вноски, да могат да бъдат подавани от 

наследниците по закон или по завещание, както и 

от заветниците или от техните законни 

представители на едноличните търговци или 

самоосигуряващите се лица, починали през 

данъчната година, които са били работодатели или 

платци на доходи. Смятаме за удачен 

предвиждания преходен режим, съгласно който 

промяната да може да бъде приложена и за 

справките, за които задължението за подаване 

възниква след 31 декември 2021 г. 

Съюз за стопанска инициатива Съюзът за стопанска инициатива като национално 

представителна организация на работодатели 

изразяваме следната позиция по отношение на 

представените за обществено обсъждане проектите 

на закони за изменение и допълнение на Закона за 

данък върху добавената стойност, на Закона за 

корпоративното подоходно облагане и на Закона за 

акцизите и данъчните складове: 

По отношение на проекта на Закон за изменение 

и допълнение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане. 

Подкрепяме пълното въвеждане в националното 

ни законодателство на разпоредбите на Директива 

(ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за 

установяване на правилата срещу практиките за 

избягване на данъци, които пряко засягат 

функционирането на вътрешния пазар, изменена с 

Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 

г. за изменение на Директива 2016/1164 по 

отношение на несъответствията при хибридни 

образувания и инструменти, включващи трети 

Приема се  
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Подател  Предложение Приема/не 

приема 

предложението 

Мотиви 

държави. 

Считаме за правилен подхода на изрична 

регламентация на разходите, приходите, печалбите 

и загубите във връзка с договора за обратен лизинг, 

които се признават за данъчни цели, а именно тези, 

които са определени съгласно правилата на 

Счетоводен стандарт 17 „Лизинг“ от 

Международните счетоводни стандарти. 

Предложената промяна на Закона за данък върху 

доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чрез която 

се създава възможност за подаване на справките за 

изплатените през годината доходи и за удържаните 

през годината данък и задължителни осигурителни 

вноски от наследниците по закон или по завещание, 

както и от заветниците или от техните законни 

представители в случаите на починали еднолични 

търговци или самоосигуряващи се лица, ще доведе 

до намаляване на административната тежест и ще 

улесни данъчнозадължените лица. 

 


