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Проект! 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ 

ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА  

 

 (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 

2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 

51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 

и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 2016 г., бр. 58, 63 

и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г., бр. 14, 18, 28, 

38, 60 и 104 от 2020 г., бр. 14 от 2021 г., бр. 14, 17 и бр. 52 от 2022 г.) 

 

§ 1. В чл. 22в ал. 6 се изменя така: 

„(6) Данъчното облекчение може да се ползва и от следните лица, когато за тях са 

налице условията по ал. 1 – 3: 

1. родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в 

случаите на развод;  

2. лице по ал. 1, когато същото е починало, като условията по ал. 3 в този случай се 

прилагат към датата на смъртта.“ 

 

§ 2. В чл. 22г ал. 6 се изменя така: 

„(6)  Данъчното облекчение може да се ползва и от следните лица, когато за тях са 

налице условията по ал. 1 – 3: 

1. родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в 

случаите на развод; 

2. лице по ал. 1, когато същото е починало, като условията по ал. 3 в този случай  се 

прилагат към датата на смъртта.“ 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 3. (1) За целите на прилагане на чл. 49, ал. 5 и 6 за 2022 г., размерът на удържания 

от работника/служителя през годината данък респективно размерът на авансово удържания 

данък се намалява със сумите, възстановени от работодателя по реда на § 2, ал. 7 от 

преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г.  

 (2) За целите на прилагане на чл. 48, ал. 3 за 2022 г. във връзка с чл. 48, ал. 1 и в 

случаите, в които чл. 49 не е приложен, данъкът, авансово удържан и/или внесен през 

данъчната година, се намалява със сумите, възстановени от работодателя по реда на § 2, ал. 

7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г. 

 

§ 4. Параграфи 1 и 2 относно чл. 22в, ал. 6 и 22г, ал. 6 се прилагат и при ползване на 

данъчни облекчения за 2022 г. 

  

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. 

 

 


