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На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :  

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за корпоративното 
подоходно облагане, приет от 47-ото Народно събрание на 22 февруари 2022 г. 

Издаден в София на 24 февруари 2022 г. 

Президент на Републиката: Румен Радев 
Подпечатан с държавния печат. 

Министър на правосъдието: Надежда Йорданова 
ЗАКОН 

за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; 
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., 

бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., 

бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 
92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г., 

бр. 18, 28, 38, 69, 104, 107 и 110 от 2020 г., бр. 14 и 21 от 2021 г. и бр. 8 и 14 от 2022 г.) 

§ 1. Член 216 се изменя така: 
„Данъчни ставки 

Чл. 216. (1) Данъчната ставка на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 1 и 2 е 10 на сто. 
(2) Данъчната ставка на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 е 3 на сто.“ 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 2. През 2022 г. ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 могат да се предоставят на всяко наето лице 
и в следващ месец от 2022 г., като не се облагат с данък върху разходите, когато общият размер на 
предоставените ваучери за храна през съответния месец е до законово установения необлагаем размер 
за всеки от месеците, за които се отнасят предоставените ваучери, за всяко наето лице. 

§ 3. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., 
бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 
49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 
109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 
98 от 2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г., 

бр. 14, 18, 28, 38, 60 и 104 от 2020 г., бр. 14 от 2021 г. и бр. 14 от 2022 г.) се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. В чл. 11 ал. 5 се отменя. 
2. В чл. 13, ал. 1 се създава нова т. 8: 
„8. доходите от лихви по влогове в установени в държава – членка на Европейския съюз, или в 

друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство: 
а) банки; 
б) клонове на банки;“. 
3. В чл. 22в ал. 7 се изменя така: 
„(7) Данъчното облекчение се ползва включително за годината, в която детето е родено, навършило 

e пълнолетие или е починало. Когато детето е починало, условията по ал. 2, т. 1 и 3 се прилагат към 
датата на смъртта.“ 

4. В чл. 22г се създава нова ал. 5: 
„(5) Данъчното облекчение се ползва включително за годината, в която детето е починало, като 

условията по ал. 2, т. 1 и 3 се прилагат към датата на смъртта.“ 
5. В чл. 35, т. 3 думите „с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13“ се заличават. 
6. В чл. 38 ал. 13 се отменя. 
7. В чл. 46 ал. 4 се отменя. 
8. В чл. 50, ал. 1, т. 3, буква „в“ числото „13“ и запетаята пред него се заличават. 
9. В чл. 65 ал. 9 се отменя. 
10. В чл. 73, ал. 1, т. 4 след цифрата „7“ се поставя запетая и се добавя „8“. 
11. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 58 се изменя така: 
„58. „Влог“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 8 е влог по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните 

разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките.“ 

§ 4. Параграф 3, т. 3 и 4 относно чл. 22в, ал. 7 и чл. 22г, ал. 5 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2021 г. 

§ 5. В Закона за местните данъци и такси(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 
1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., 



бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 
36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 

98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 
30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 
14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 
98 и 108 от 2018 г., бр. 1 и 24 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 
2019 г.; изм., бр. 38, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18, 71, 104, 107 и 110 от 2020 г., бр. 14 и 16 от 2021 г. и 
бр. 8 от 2022 г.) се правят следните изменения: 

1. В чл. 6, ал. 1: 
а) в буква „в“ думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават; 
б) буква „г“ се отменя. 
2. В глава трета в наименованието на раздел III думите „детски ясли, детски градини“ се заличават. 
3. Член 81 се отменя. 
§ 6.В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 

98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г., бр. 24, 42, 100 и 101 от 2019 г. и 
бр. 17 и 82 от 2020 г.) се правят следните изменения: 

1.В чл. 283, ал. 1, т. 10 и ал. 9, 10 и 11 се отменят. 
2.В чл. 298 ал. 2, 3 и 4 се отменят. 
§ 7. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., 

бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 
102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 
г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 
106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., 
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 
28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.) в чл. 119, ал. 4 думите 
„отглеждане на децата в общинските детски ясли, както и за“ се заличават. 

§ 8. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, 
бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 23 от 2021 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят 
следните изменения и допълнения: 

1. В § 59, ал. 1 след думите „За 2021 г.“ се добавя „и за 2022 г.“. 
2. В § 60: 
а) в ал. 1 след думите „за 2021 г.“ се добавя „и за 2022 г.“; 
б) в ал. 2 след думите „за 2021 г.“ се добавя „и за 2022 г.“, а думите „31 декември 2021 г.“ се 

заменят с „31 декември на съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет по ал. 
1 за съответната година“ и се създава изречение второ: „Регионалната инспекция по околната среда и 
водите, на чиято територия се намира съответното депо, възстановява от банковата сметка за чужди 
средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 

60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за които има решение на 
общинския съвет по ал. 1, в срок до 30 април 2022 г.“; 

в) алинея 3 се изменя така: 
„(3) Не се начисляват лихви върху дължимите суми за месечни отчисления за 2021 г. и 2022 г. по 

чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.“ 
§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на § 3, т. 1, 2, 5 – 11 и § 5, 6 и7, които 

влизат в сила от 1 април 2022 г. 
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 22 февруари 2022 г. и е подпечатан с официалния 

печат на Народното събрание. 

Председател на Народното събрание: Никола Минчев 

 


