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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ
ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
(обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 64 и 113 от 2007
г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.; доп. бр. 25 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2009 г.; изм., бр.
35 от 2009 г.; доп., бр. 41 от 2009 г., в сила от 1.07.2009, изм., бр. 82 от 2009, изм. и доп.,
бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010, бр. 16 от 2010
г., в сила от 26.02.2010, доп., бр. 49 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г. )
§1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 11:
„(11) Възнаграждения за услуги или права, както и неустойки и обезщетения от
всякакъв вид, начислени/изплатени от местни юридически лица, еднолични търговци и
физически лица или от чуждестранни юридически лица, еднолични търговци и
физически лица чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза
на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, са доходи от източник в страната.”
2. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
§ 2. В чл. 11, ал. 4 думите „съдебното решение за” се заменят с „вписване на”.
§3. В чл. 28 се създава ал. 3:
„(3) Годишната данъчна основа по ал. 1 се намалява с данъчното облекчение по
ал. 2, т.2, ако едноличният търговец извършва дейността лично и не наема работници за
тази дейност през цялата данъчна година.”
§4. В чл. 37 се правят следните допълнения:
1.В ал. 1 след думите „се облагат” се добавят думите „доходите по чл. 8, ал. 11 и”.
2.В ал. 2 след думите „ т. 1 – 9” се добавят думите „и по чл. 8, ал. 11”
§5. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Удостоверяване на изплатен облагаем доход
и на удържан данък”.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от други
източници по чл. 35, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която
предоставя на лицето, придобило дохода.”
§6. В чл. 65, ал. 11 числото „5” се заменя с числото „6”.
§7. В чл. 73, ал. 1 се създава изречение второ:
„При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от
правоприемника.”
§8. Създава се чл. 80б:
„Чл. 80б. (1) Физическо лице, което като е задължено, не издаде документ по чл.
9, ал. 2 за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер до 100 лв.
(2) За нарушенията по ал. 1 глобата се налага поотделно за всеки неиздаден
документ.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер до 500 лв.”
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§9. В § 1, т. 52 от допълнителните разпоредби се създава изречение второ:
„ При определянето на основното трудово правоотношение не се вземат предвид
трудовите правоотношения по т. 26, буква „и”.”
§10. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 55:
„55. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим” са тези по смисъла на
Закона за корпоративното подоходно облагане.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§11. Законът влиза в сила от 01.01.2011 г.
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