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Проект! 

 

М О Т И В И 

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

физическите лица  

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица (ЗИД на ЗДДФЛ) е изготвен с цел усъвършенстване на 

данъчното законодателство. Направените в проекта предложения са насочени главно към 

улесняване на данъчно задължените по закона лица. В тази връзка са направени следните 

предложения за промяна: 

 

Допълнителна възможност за прилагане на данъчните облекчения за деца и за 

деца с увреждания  

Във връзка с възникнали случаи за невъзможност за прилагане на данъчно 

облекчение се предлага допълнение в данъчните облекчения за деца и за деца с 

увреждания, с което да се предостави възможност същите да се ползват за съответната 

година, чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи на лицата, имащи право 

да ползват данъчното облекчение, но които са починали през данъчната година. По този 

начин се цели създаването на правна възможност облекчението да бъде приложено и в 

тези случаи. Това ще доведе до възможност да се ползва данъчното облекчение чрез 

подаване на годишна данъчна декларация за починалото лице от страна на наследниците 

по закон или по завещание, както и заветниците или техните законните представители, 

когато не са налице други възможности облекчението да бъде приложено.  

Предвидена е преходна норма, съгласно която предлаганата възможност да се 

прилага и при ползване на данъчните облекчения за 2022 г. 

 

Други промени 

Предлага се създаването на прецизираща преходна уредба свързана със създадения 

ред за авансово ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 

г. Преходната норма цели коректното определяне във всички случаи от страна на 

работодателя на разликата, която се удържа от или се възстановява на лицето до 31 януари 

2023 г. при определяне на годишния данък за доходите от трудови правоотношения. 

Доколкото данъчните облекчения се ползват до размера на сумата от общата годишна 

данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ, както и предвид авансовото възстановяване на данък 

за данъчните облекчения за деца, то действащите разпоредби, касаещи определянето на 

годишния размер на данъка от страна на работодателя и удържането или възстановяването 

на съответните суми, както и определянето на данъка върху годишната данъчна основа за 

доходи от трудови правоотношения в определени случаи, в които се подава годишна 

данъчна декларация, не може да бъдат приложени по досегашния ред. Налице са 

определени случаи, за които е необходимо да бъде създадена уредба, която да укаже 

коректното изчисляване на съответните суми.   

С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения се очаква улесняване на 

данъчно задължените лица и създаване на правна сигурност и предотвратяване на 

възможности за некоректно тълкуване и прилагане на закона.   

Промените, които се предвиждат в проекта на акт не са свързани с разходи за 

данъчно задължените лица. 

За прилагане на предложените промени не са необходими допълнителни бюджетни 

средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост.  

С предложенията за промени не се въвеждат норми на правото на Европейския 

съюз. 


