
 

Промени в Закона за данъците 
върху доходите на физическите 
лица  

 

Брой 2 
Декември 2018 г. 

 

 

В този раздел на брой 2 на Данъчни новини за 2018 година 
обобщаваме по-важните промени в Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародвани в брой 98 
на Държавен вестник от 27 ноември 2018 г. Част от промените 
оказват влияние върху третирането и декларирането на 
доходите за 2018 г., а други влизат в сила по отношение на 
доходи, получени през 2019 г. 

Промени, засягащи доходите за 2018 г. 

 

Данъчни облекчения  

Отпада изискването да се предоставя писмена декларация от 
другия съпруг/родител в случаите на ползване на данъчни 
облекчения за млади семейства, за деца и за деца с 
увреждания. С цел да се минимизират злоупотреби е 
предвидено при неспазване на изискването единият 
съпруг/родител да се възползва от облекчение, то и двамата да 
загубят това право.  

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания ще могат 
да се ползват и от двамата родители частично в случаите, 
когато облекчението не може да бъде приспаднато изцяло при 
единия от тях (т.е. когато размерът на облекчението е по-висок 
от данъчната основа на единия родител).  

Начало 
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Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ  

Въвежда се ограничение годишната данъчна декларация да се 
подава не по-рано от 10 януари на следващата година.  

Направено е уточнение за подхода при закръгляване на 
данъчното задължение към всеки пълен лев. Според 
действащите разпоредби, закръгляването се прилагаше по 
отношение на данъчното задължение преди ползването на 
отстъпката. Това остава валидно в случаите, когато отстъпката 
няма да бъде прилагана, а когато данъчно задълженото лице ще 
се възползва от нея, следва да се закръгли крайното 
задължение.  

Уеднаквяват се изискванията за ползване на облекчения при 
подаване на първоначална и коригираща данъчна декларация. В 
следствие на това при ползването на данъчно облекчение с 
коригираща данъчна декларация данъчно задълженото лице 
следва да няма данъчни задължения към момента на подаване 
на коригиращата декларация.  

Начало 

Промени, засягащи доходи получени след 1 януари 2019 г.  

 

Издаване на служебни бележки  

Отпада задължението на работодателите да издават служебни 
бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ, като такива ще се издават само при 
поискване от служителите.  

Еквивалентна промяна е направена и по отношение на 
служебните бележки за доходи по извънтрудови 
правоотношения и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ. Запазва се 
изискването за издаване на сметки за изплатени суми по 
извънтрудови правоотношения.  

Начало 

 

 

Справки по чл. 73 и чл. 73а от ЗДДФЛ  

Справките по чл. 73 и 73а от ЗДДФЛ ще се подават изцяло 
електронно от 1 януари 2020 г. относно доходите изплатени през 
2019 г.  

В допълнение на справката за платените нетрудови доходи на 
физически лица се въвежда изискване за работодателите за 
изготвяне на справка обобщаваща изплатените през годината 
облагаеми доходи по трудови правоотношения, както и 
удържаните данък и осигурителни вноски. Справката следва да 



показва и резултата на направеното годишно преизчисление 
(когато това е приложимо).  

Променя се срокът за подаване на справките по чл. 73 от 15 
март на 28 февруари. Срокът за справката по чл. 73а от ЗДДФЛ 
остава непроменен.  

Начало 

 

 

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ  

Удължава се преференциалният срок за подаване на годишна 
декларация и ползване на отстъпка (при изпълнението на ред 
изисквания) от 31 януари до 31 март. 

Отпада задължението за прилагане служебна бележка по чл. 45 
към годишната данъчна декларация. 

Въведено е задължение самоосигуряващите се лица да подават 
декларации по чл. 50 и чл. 55 от ЗДДФЛ по електронен път за 
доходите, получени след 1 януари 2019 г. 

Начало 

 

 

Облагане на други доходи  

Увеличава се прагът за определянето на предметна печалба 
като такава с незначителна стойност от 30 на 100 лв. 

Изменя се начинът на облагане на доходите от парични и 
предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са 
предоставени от работодател. Според действащите разпоредби 
те са облагат с данък върху годишната данъчна основа и се 
декларират в годишната данъчна декларация от получателя на 
дохода. Съгласно обнародваните промени, те ще подлежат на 
облагане с еднократен данък и ще се декларират от платеца на 
дохода посредством декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. 

Промяната влиза в сила от 1 януари 2019 г . 

Начало 

 

  

 

 

 



За информация 

Веселина Станкова 
Директор, Данъчно обслужване на физически лица 
Тел:   + 359 (2) 9697 700  
Факс: + 359 (2) 9697 878  
vstankova@kpmg.com 

 
kpmg.com/bg 
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