РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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Проект
ЗАКОН
за допълнение на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица
(обн. ДВ. бр. 95 от 2006 г.; изм. ДВ. бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.,
изм. ДВ. бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., изм. ДВ. бр.
19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., изм. ДВ. бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013
г., изм. ДВ. бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., изм. ДВ. бр. 12 и 22 от 2015 г.)

§ 1. Създава се чл. 22б:
„Данъчно облекчение за доходи в размер на минимална работна
заплата
Чл. 22б. (1) Физическите лица, които получават облагаеми доходи от
трудови правоотношения, в размер до минималната работна заплата за
страната, включително, ползват данъчно облекчение – възстановяване на
авансово платения през годината данък.
(2) Данъчното облекчение по предходната алинея се ползва при
условие, че:
1. независимо от необлагаемите му доходи, получените от лицето през
годината облагаеми доходи са само от трудови правоотношения и
2. годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 за доходите на лицето не
надвишава сбора от месечните минимални работни заплати за страната за
годината – 4 444 лв.;

(3) За целите на ал. 2, т. 2 в облагаемия доход на лицето по чл. 24 не се
включва допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж
и професионален опит.
(4) Условията за ползване на данъчното облекчение се декларират от
лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50. Сумата на авансово
платения от лицето през годината данък се възстановява на лицето по
посочена от него банкова сметка в едномесечен срок от подаване на
декларацията или се приспада от дължими от него суми по данъчни
задължения.
§ 2. В чл. 24, ал. 2 се създава т. 17:
„17. лихвите върху доходите от трудови правоотношения.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г.
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МОТИВИ
към проекта на Закон за допълнение на Закона за данъците върху доходите
на физическите лица

България е страната с най-ниски доходи от труд в Европейския съюз.
Ръстът на работните заплати изостава от производителността на труда.
Приходите в бюджета се преизпълняват и се отчита нарастване на
излишъка.
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справедливост и диференциране на данъчната тежест. Законопроектът ще
засегне над 300 000 работещи бедни. Според Конституцията на Република
България данъците се определят според доходите и имуществото. Ето защо
конституционно издържано и социално справедливо е въвеждането на
данъчно облекчение за лицата с най-ниски трудови доходи. Предложението е
за възстановяване на платения данък върху доходите от минимална работна
заплата. Преотстъпването и възстановяването на платения през годината
данък ще осигури на лицата допълнителен разполагаем доход в размер на
444 лв. за 2015 г., което всъщност е осигуряване на допълнителен доход за
един хляб на ден. На 19.05.2015 г. по искане на работодателските
организации бе отменено увеличението на минималната работна заплата от
01.01.2015 г. След това решение на Върховния административен съд тя се
намалява на 340 лв.
Лицата от нискодоходните групи ще използват тези средства за
потребление. В търговския оборот – за най-масово потребяваните стоки, ще
влязат допълнителни около 120 млн.лв., което ще има своя положителен
ефект за увеличаване на приходите в бюджета от косвени данъци.
Горепосоченото аргументира както конституционносъобразността, от
една страна, така - от друга, и целесъобразността и справедливостта на

предлаганото законодателно решение.
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