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Данъчен бюлетин 
Резюме на основните изменения в 
подоходното облагане и социалното 
осигуряване в сила от 1 януари 2013 г. 

Подоходно облагане 

Разширяване на обхвата на облагаемите доходи 

Считано от 1 януари 2013 г., доходите от лихви по срочни депозитни сметки 
в търговски банки и български клонове на чуждестранни банки, установени 
в държава – членка на Европейския съюз, или в друга страна – страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, са облагаеми 
за лицата. Дължимият окончателен данък върху тези доходи е в размер на 
10% върху брутната сума от придобитите доходи и се удържа и внася от 
търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до 
края на месеца, следващ месеца на придобиване на дохода. 

Местните физически лица, придобили доходи от лихви по депозитни сметки 
с източник в чужбина, са задължени да подадат годишна данъчна 
декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица. 

Нови срокове 

Променени са сроковете за внасяне на окончателен данък, удържан от платеца 
на дохода, както следва: 

- За доходи в полза на чуждестранни физически лица от управление и 
контрол, възнаграждения за технически услуги, авторски и 
лицензионни възнаграждения, доходи от наем или друго възмездно 
предоставяне на движимо и недвижимо имущество, лихви и други – в 
срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване или 
изплащане (сравнено с до края на месеца, следващ месеца на 
начисляване или изплащане досега); 

- За доходи от дивиденти и ликвидационни в полза на местни и 
чуждестранни лица – в срок до края на месеца, следващ тримесечието, 
през което са начислени доходите (сравнено с до края на месеца, 
следващ месеца на начисляване досега); 

- За доходи от обратно получени суми от доброволно осигуряване и 
застраховки „Живот” – в срок до края на месеца, следващ тримесечието, 
през който са придобити от лицата (сравнено с до края на месеца, 
следващ месеца, през който доходът е придобит досега); 

Срокът за внасяне от работодателя на месечните авансови данъци за доходи от 
трудови правоотношения се измества до 25то число на месеца, следващ месеца 
на удържане или частично плащане (вместо до 10то число, както бе досега). 

Данъкът, дължим от предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на 
доходи от извънтрудови правоотношения, свободни професии, авторски и 
лицензионни възнаграждения, упражняване на занаят и доходи на лица, 
регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, както и 
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доход от наем се внася до края на месеца, следващ тримесечието на 
придобиване на дохода. За такива доходи, придобити през четвъртото 
тримесечие на данъчната година, авансов данък не се удържа и внася.  

Досега задължението за внасяне на тези данъци бе до 10то число на месеца, 
следващ месеца на удържане. 

Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, то лицата 
са длъжни да внесат дължимия данък до края на месеца, следващ тримесечието 
на придобиване на дохода. 

Преизчисленият от работодателя до 31 януари на следващата година данък 
върху доходи по трудови правоотношения е дължим до 25ти февруари на 
следващата година, вместо до 10то число, както беше досега. 

Въвежда се и срок за издаване на служебните бележки за придобити доходи по 
извънтрудови правоотношения – при поискване от лицето, придобило дохода, а 
ако не е поискано – до 15 април на следващата година. 

Социално осигуряване 

Въвежда се единен срок за внасяне на социално и здравно 
осигурителни задължения 

Считано от 1 януари 2013 г. всички вноски за държавно обществено осигуряване 
и здравно осигуряване, дължими върху доходите от трудови и извънтрудови 
дейности, включително и доходите на морски лица, се внасят от осигурителите 
и самоосигуряващи се лица до 25то число на месеца, следващ месеца, за който 
са дължими. Досега осигурителните вноски по трудови правоотношения бяха 
дължими едновременно с изплащането на възнагражденията, а вноските по 
извънтрудови правоотношения и за самоосигуряващи се лица – до 10то число 
на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

Здравните вноски, дължими от лицата, които не подлежат на осигуряване по 
горе изброените основания, също са дължими до 25то число на месеца, следващ 
този, за който се отнасят.  

Отпада задължението на осигурителите за подаване на удостоверение по чл. 7, 
ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване. Досега осигурителите, изплащащи 
трудови възнаграждения по банков път, бяха задължени да подават до 
обслужващите си банки декларация или платежно нареждане, доказващи 
внесените осигурителни вноски, дължими върху тези суми за държавно 
обществено осигуряване, здравно осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване. Така отпада и ограничението за банките да отпускат 
средства за възнаграждения само след получаване на такава декларация. 

Променят се сроковете за предоставяне на документите за изплащане на 
обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване, бременност 
и раждане (болнични листове), както и документите за изплащане на 
обезщетение за отглеждане на малко дете. Считано от 1 януари 2013 г. 
осигурителите са длъжни да подават болничните листове в съответното 
териториално поделение на Националния Осигурителен Институт в срок до 
15то число на месеца, следващ месеца, в който са получили болничния лист от 
осигуреното лице. Досега задължението за това бе не по-късно от 2 работни дни 
след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях. 
Самоосигуряващите се лица подават болничните листове до 15то число на 
месеца, следващ този, пред който е издаден документът. За тях досега 
задължението за подаване бе до 11 дни след внасяне на дължимите социално-
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осигурителни вноски за съответния месец. Ставките за работодател и служител 
остават същите. 

Повишават се осигурителните прагове 

Считано от 1 януари 2013 . минималният месечен размер на осигурителния 
доход става 310 лева (от 270 лева досега), а максималният размер – 2,200 лева 
(от 2,000 лева досега). 

Въвежда се единна сметка за плащане на данъци и осигурителни 
вноски 

Считано от 1 януари 2013 г., всички данъци и осигурителни вноски (с 
изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) ще 
се плащат по една обща банкова сметка. Отпадат и кодовете за вид плащане при 
преводи към бюджета. Така няма да е необходимо да се попълват отделни 
платежни с различно основание за плащане. Погасяването на задълженията 
към хазната ще става според датата на възникването им. 

Във връзка с въвеждането на единната сметка от 1 януари 2013 г. се намаляват и 
лихвите за просрочени осигурителни задължения, като се изравняват с тези за 
забавени данъчни задължения в размер на основния лихвен процент на БНБ за 
периода плюс 10%. 

За допълнителна информация или съдействие във връзка с горното бихте 
могли да се обърнете към обичайния Ви контакт в PwC България или към 
данъчните специалисти, посочени в списъка на следващата страница. 
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