СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ ........................................................................................... 9
ГЛАВА ПЪРВА
ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ
ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ............................................................. 11
Раздел I. Видове данъчни облекчения по ЗКПО ....................... 11
Раздел II. Данъчни облекчения, свързани с формирането
на данъчния финансов резултат по реда на част втора
от ЗКПО ............................................................................................. 13
II.1. Разходи за дарения .................................................................. 14
II.2. Пренасяне на данъчна загуба ............................................... 19
II.3. Освобождаване на печалбите/доходите
от финансови инструменти, допуснати до търговия
на регулиран пазар. Освобождаване на доходи от лихви
по облигации и лихви по заеми .................................................30
II.4. Ускорена данъчна амортизация .......................................... 35
Раздел III. Освобождаване от облагане
на отделни видове социални разходи в натура
по ЗКПО ............................................................................................. 40
III.1. Освобождаване от облагане на социалните
разходи за вноски и премии за допълнителното
социално осигуряване и застраховки $Живот“ ................... 42
III.2. Освобождаване от облагане на социалните
разходи за ваучери за храна .........................................................48
III.3. Освобождаване от облагане на социалните
разходи за транспорт от местоживеене до месторабота
и обратно на работници и служители и лицата,
наети по договор за управление и контрол ......................... 60
Раздел IV. Облекчения, свързани с въвеждането
на Европейските директиви в ЗКПО ........................................ 66
IV.1. Облекчение, представляващо освобождаване
от данък при източника за доходи от дивиденти
5

в полза на дружества, които са местни лица на държава –
членка на Европейския съюз, или на друга държава –
страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство. Непризнаване на отчетени приходи в
резултат на разпределение на дивиденти
от чуждестранни лица, които са местни лица
за данъчни цели на държава – членка на ЕС, или на друга
държава – страна по Споразумението за ЕИП .................... 68
IV.2. Облекчение, представляващо редукция (намаление)
на дължимия данък при източника върху доходи
от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения ........... 76
Раздел V. Намаляване, преотстъпване на корпоративни
данъци и освобождаване от облагане
с корпоративен данък ...................................................................... 89
V.1. Освобождаване от облагане с корпоративен данък .... 90
V.2. Общи разпоредби, касаещи преотстъпването
или намаляването на корпоративен данък
(Раздел I от Глава двадесет и втора от ЗКПО) ................ 98
V.3. Общи данъчни облекчения
(Раздел III от Глава двадесет и втора от ЗКПО)............ 102
V.4. Минимална или регионална държавна помощ
под формата на данъчни облекчения (Раздел IV
от Глава двадесет и втора от ЗКПО) ................................ 110
V.5. Видове данъчни облекчения с характер
на минимална или на регионална помощ .............................. 122
V.6. Преотстъпване на данък
от бюджетните предприятия ............................................... 145
ГЛАВА ВТОРА
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДОХОДИ
НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА .............................................................. 151
Раздел I. Същност и видове данъчни облекчения.................. 151
Раздел II. Данъчни облекчения, свързани с формирането
на облагаемия доход ........................................................................ 154
II.1. Облекчения при формирането на облагаемия доход
от трудови правоотношения ................................................. 155
6

II.2. Облекчения при формирането на облагаемия доход
от друга стопанска дейност .................................................... 168
II.3. Данъчни облекчения при формиране на облагаемия
доход от наем или друго възмездно предоставяне
за ползване на права или имущество .................................... 174
II.4. Данъчни облекчения при определяне на облагаемия
доход от прехвърляне на права или имущество ............... 176
II.5. Данъчни облекчения при определяне на облагаемия
доход от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ ............. 180
Раздел III. Данъчни облекчения, които се прилагат като
намаление от сумата на годишните данъчни основи ......... 188
III.1. Данъчно облекчение за лица с намалена
работоспособност ...................................................................... 189
III.2. Данъчно облекчение за лични вноски
за доброволно осигуряване и застраховане .......................... 198
III.3. Данъчно облекчение за лични вноски
за осигурителен стаж при пенсиониране ............................. 206
III.4. Данъчно облекчение за дарения ..................................... 209
III.5. Данъчно облекчение за млади семейства .................... 216
III.6. Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи
минималната работна заплата ............................................... 225
Раздел IV. Данъчни облекчения, които се прилагат
като намаление от месечната данъчна основа ......................230
IV.1. Данъчно облекчение за лица с намалена
работоспособност ......................................................................230
IV.2. Данъчно облекчение за доброволно осигуряване
и застраховане .............................................................................. 233
ГЛАВА ТРЕТА
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДОХОДИ
ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ............................................... 236
Раздел I. Същност и видове данъчни облекчения................. 236
Раздел II. Данъчни облекчения, свързани с формирането
на данъчния финансов резултат и облагаемия доход ........... 239
7

II.1. Данъчно признати разходи за дарения
(чл. 31 от ЗКПО) ......................................................................... 239
II.2. Пренасяне на данъчни загуби
(чл. 70 – 74 от ЗКПО)............................................................... 240
II.3. Освобождаване на печалбите от разпореждане
с финансови инструменти, допуснати до търговия
на регулиран пазар (чл. 44, ал. 1 от ЗКПО) ........................ 240
II.4. Ускорена амортизация на активи (чл. 55, ал. 3,
във връзка с ал. 6 и чл. 69 от ЗКПО) ................................... 241
II.5. Непризнати приходи в резултат на разпределение
на дивиденти от местни юридически лица и от
чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни
цели на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
(чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО) .................................................... 241
Раздел III. Облекчения, свързани с освобождаване
от облагане с данък върху разходите на някои социални
придобивки в натура ..................................................................... 243
Раздел IV. Данъчни облекчения, които се прилагат
като намаление от годишната данъчна основа
по чл. 28 от ЗДДФЛ ...................................................................... 245
IV.1. Данъчно облекчение за лица с намалена
работоспособност ......................................................................246
IV.2. Данъчно облекчение за лични вноски
за доброволно осигуряване и застраховане ..........................248
IV.3. Данъчно облекчение за лични вноски
за осигурителен стаж при пенсиониране .............................. 251
Раздел V. Преотстъпване на дължим данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ ................. 253

8

