
ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., 

изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г. 

 

Данъчно облекчение за дарения  

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни 

основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:  

1. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) до 5 на сто, когато дарението е в полза 

на:  

а) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за здравето;  

б) лечебни заведения;  

в) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за 

социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално 

подпомагане" към министъра на труда и социалната политика;  

г) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове 

за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за 

народната просвета;  

д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;  

е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;  

ж) регистрирани в страната вероизповедания;  

з) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра 

по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за 

хората с увреждания;  

и) Българския Червен кръст;  

к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния 

обмен по международен договор, по който Република България е страна;  

л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на 

организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;  

м) фонд "Енергийна ефективност";  

н) комуни за лечение на наркозависими;  

2. до 15 на сто за дарение за културата;  



3. до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца".  

(2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от 

сумата от годишните данъчни основи по ал. 1.  

(3) Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена 

в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е 

станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението 

е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.  

(4) За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от 

дареното лице по смисъла на чл. 11.  

(5) В сумата от годишните данъчни основи по ал. 1 не се включва годишната данъчна основа за 

доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 

01.01.2008 г.)  

Кой може да ползва облекчението 

"        Получаващите доходи от трудови правоотношения и от приравнените към тях 

правоотношения  (чл. 20 ал.6)  

"        Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги по извънтрудови 

правоотношения, както и лицата, извършващи срещу възнаграждение управление (чл. 22 ал.1 

т.4)  

"        Лицата, получаващи доходи от наем, рента или аренда (чл.25 ал.2) 

 

Как се намалява облагаемият доход 

Данъчното облекчение се приспада от облагаемия доход след намаленията посочени по долу: 

За получаващите доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения данъчната основа се 

намалява: 

"        с вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които работникът или служителят 

по закон е задължен да прави за своя сметка;  

"        вноските за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за 

безработица;  

"        внесените през месеца за сметка на лицата вноски по договори за застраховки "Живот" и 

застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд. 

За получаващите доходи от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна 

професия и договорите за управление и контрол данъчната основа се намалява: 

"        с разходи за дейността от 10% за управление и контрол и участие в управителни и 

контролни органи на предприятия и юридически лица с нестопанска цел, 35% за извършване 



на услуги с личен труд, упражняване на свободна професия, до 70% за животновъдство (чл.22 

ал.1 т.1);  

"        вноски за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по закон са задължени да 

правят за своя сметка (чл.22 ал.1 т.2);  

"        вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване, доброволно осигуряване за 

безработица и вноските по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са 

свързани с инвестиционен фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след 

приспадане разходите за дейността. (чл.22 ал.1 т.3); 

 

Oграничения  

 

Има ли ограничения преди да попълните графата "дарения" в данъчната декларация?  

"        За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде направено в полза на 

получатели, определени от закона. (виж Легитимни получатели)  

"        Всеки бъдещ дарител трябва да знае, че за да ползва облекчението, предвидено в закона, 

той не трябва да има неизплатени декларирани държавни вземания или такива, установени с 

данъчен ревизионен акт към момента на извършване на дарението - Чл. 28 ал.1 т.2. от ЗОДФЛ. 

 

За фирмите дарители 

Размер на данъчните облекчения и отчитане на даренията 

 

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 

Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 

Декември 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2007 

 

Разходи за дарения  

Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на 

сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите 

за дарения са направени в полза на:  

1. здравни и лечебни заведения; 

2. специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за 

социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социално 

подпомагане" към министъра на труда и социалната политика;  



3. специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове 

за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона за 

народната просвета;  

4. детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;  

5. бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;  

6. регистрирани в страната вероизповедания;  

7. специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по 

чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с 

увреждания;  

8. хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;  

9. лица, пострадали при кризи по смисъла на Закона за управление при кризи, или на 

семействата им;  

10. Българския Червен кръст;  

11. социално слаби лица;  

12. деца с увреждания или без родители;  

13. културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по 

международен договор, по който Република България е страна;  

14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, 

подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;  

15. ученици и студенти в български училища за учредените и предоставените им стипендии за 

обучение;  

16. Фонд "Енергийна ефективност";  

17. комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение.  

(2) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в размер до 50 на сто от 

счетоводната печалба, когато разходите за дарения са направени в полза на център "Фонд за 

лечение на деца".  

(3) За данъчни цели се признава безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда 

на Закона за меценатството в размер до 15 на сто от счетоводната печалба.  

(4) За данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства 

за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на 

български училища, включително висши училища.  



(5) Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал. 1 - 4, не може да 

превишава 65 на сто от счетоводната печалба.  

(6) Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се 

облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се 

разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен. 


