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В настоящия брой на Данъчни новини за 2021 година обобщаваме по-
важните промени в облагането на доходите на физическите лица в
сила от 1 януари 2021 г., въведени със:

—  Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху
добавената стойност (ЗДДС), обнародван в брой 104 на Държавен
вестник от 8 декември 2020,

 —  Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.,
обнародван в брой 104 на Държавен вестник от 8 декември 2020,

 —  Закона за изменение и допълнение на Валутния закон, обнародван
в брой 14 на Държавен вестник от 18 февруари 2020.

Нови срокове за деклариране и внасяне на данък върху
доходите на физическите лица (ДДФЛ) за определени
видове доходи
Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на
Търговския закон, включително едноличните търговци, както и
физическите лица, регистрирани като земеделски производители
подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в периода 1
март - 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на
дохода. В същия срок се внася и дължимият от тях данък. Промените
ще се прилагат и по отношение на декларирането на доходите и
внасянето на дължимия данък за 2020 г.
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Внасянето на авансовите вноски за същата дейност ще следва
разпоредбите на ЗКПО, включително и за първите четири месеца от
годината, за които досега се прилагаха специални правила съгласно
ЗДДФЛ. Следвайки този подход, дължимият данък върху разходите
също ще се внася в сроковете, определени за целта в ЗКПО, т.е. до 30
юни на следващата година.

Важно е да се отбележи, че промените засягат единствено доходите от
стопанска дейност, дискутирани по-горе, т.е. при получаване на
всякакви други доходи подлежащи на облагане по реда на чл. 17 от
ЗДДФЛ, сроковете за деклариране и внасяне на ДДФЛ върху тези
доходи остават стандартните (до 30 април на годината, следваща
годината на придобиване на дохода), включително и в случаите когато
лицето, получило тези доходи е регистрирано като търговец/
земеделски производител.

Размерът и правилата за ползване на отстъпката за подаване на
годишна данъчна декларация и плащане на данък в двата
предварителни срока (съответно до 31 март и 31 май) остават
непроменени.

Въвеждане на ново данъчно облекчение, свързано с
направени разходи за подобрения и/или ремонт на
недвижим жилищен имот
Сума в размер до 2,000 лева, платена за труда извършен за
подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот, ще може
да се приспада от годишната данъчна основа на физическите лица
чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

За да се ползва новото облекчение, следва да са изпълнени
кумулативно следните изисквания:

—  недвижимият жилищен имот да бъде на територията на Република
България

 —  данъчно задълженото лице да е собственик или съсобственик на
недвижимия жилищен имот

 —  подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на
държава – членка на ЕС или ЕИП
—  недвижимият жилищен имот да не е включен в предприятието на
лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на
Търговския закон

 —  данъчно задълженото лице притежава документ за платения труд
във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на
жилищния имот, придружен от документ за плащането му

 —  данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, не са
свързани лица.

Облекчението може да се ползва, както от местните физически лица,
така и от чуждестранните физически лица, установени за данъчни
цели в държава – членка на ЕС или ЕИП.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно
физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки
съсобственик, при условие че общият размер на облекчението,
ползван от всички съсобственици за имота не превишава сумата от
2,000 лева. Подобно на правилата за ползване на облекчението за
млади семейства и облекчението за деца, при ползването на по-голям
общ размер на облекчението всяко от лицата ще дължи частта от
данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Промени в размера на данъчните облекчения за деца и
деца с увреждания
Еднократно и само за 2021 г. при ползването на данъчно облекчение



за деца, физическите лица ще могат да приспаднат от годишната си
данъчна основа до:

—  4,500 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете 
—  9,000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца 
—  13,500 лв. – при три или повече ненавършили пълнолетие деца 
—  9,000 лв. – при отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и
степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на
компетентен орган.

Облекчаване на реда на документиране при получен доход
от друга стопанска дейност или наем
С цел синхронизиране на разпоредбите на ЗДДФЛ с действащите
разпоредби за защита на лични данни отпада изискването издадените
документи да съдържат някои лични данни за платеца на дохода. В
допълнение на това отпада изискването за издаването на документ в
случаите, когато плащането е направено по банков път.

Въведено е изключение от горните нови правила единствено в
случаите, когато платецът на доходите от друга стопанска дейност е
предприятие или самоосигуряващо се лице, което прилага Закона за
счетоводството, но не издава сметка за изплатени суми. В тази
конкретна ситуация се запазва изискването за издаване на документи,
който съдържа идентификационни данни за платеца на дохода.

Промени в обхвата на сделките, които представляват
разпореждане с финансови инструменти
До 31 декември 2025 г. в обхвата на разпореждане с финансови
инструменти, които са необлагаеми по ЗДДФЛ попадат и сделките с
дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на
наднационални инвестиционни фондове, акции, права и държавни
ценни книжа, извършени на пазари за растеж по смисъла на чл. 122,
ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Във връзка с тази разпоредба се разширява и обхватът на доходите от
лихви, които не се облагат с данък при източника в България, а
именно, лихвите по облигации или други дългови ценни книжа,
издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на
пазар за растеж в България или в държава от ЕС или от ЕИП са също
изключени от облагане.

Промени в дефиницията на допълнително доброволно/
здравно осигуряване и застраховка Живот
От 1 януари 2021 г. влиза в сила промяна направена в началото на
2020 г., с която се разширява обхвата на личните вноски за
доброволно осигуряване и застраховане, които могат да се използват
като данъчно облекчение. До този момент лични вноски, направени в
страни извън ЕС/ЕИП не можеха да бъдат използвани за намаление
на годишната данъчна основа, но с обнародваните промени вноски
към институции, действащи съгласно законодателството на държава -
членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
ще могат да се ползват като данъчно облекчение. Това означава, че от
1 януари 2021 можем да ползваме данъчно облекчение за вноски за
допълнително доброволно/здравно осигуряване и застраховка Живот,
направени по силата на законодателството на Австралия,
Великобритания, Израел, Канада, Мексико, Нова Зеландия, САЩ,
Турция, Чили, Швейцария, Южна Корея и Япония.
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