Данъчна тарифа по ЗДДФЛ
Вид данък
1. По трудови
правоотношения
и приравнени на
тях

Данъчно
задължени
лица
Физическите
лица,
получатели на
дохода

Обект на
облагане

Размер на
данъка

Данъчната
10%
основа за
календарния
месец,
намалена със
задължителните
осигуровки по
КСО и ЗЗО

2. По
Лицата,
извънтрудови
получили
правоотношения доходите

Размерът на
данъка върху
общата годишна
данъчна основа се
определя, като
общата годишна
данъчна основа се
умножи по
данъчната ставка.

10%

3. Авансови
вноски
- при плащания
от предприятия
- при плащания
от физически
лица

Брутния размер
на получения
доход, намален
с нормативно
признатите
разходи- 25%

10%

Физическите
лица,
получатели на
дохода и
предприятията
платци

Срок

Санкция

Едновременно с
тегленето или с
банковия превод
на сумите за
заплати.Данъкът се

Ръководители,
главни
счетоводители,
които не
изчислят, не
внесат или не
удържат в срок
данъци се
наказват с
глоба до 1000
лв., чл. 81 от
ЗДДФЛ

удържа от
работодателя при
окончателното
изплащане на
облагаемия доход,
начислен за
съответния месец.
Когато през
съответния месец са
направени само
частични плащания
работодателят внася
данъка по, определен
върху брутния
размер на сумата от
частичните
плащания.

До 30 април,
следващата
година, заедно с
подаването на
годишната
данъчна
декларация

Физическо
лице, което не
подаде
декларация се
наказва с
глоба до 500
лв., ако не
подлежи на
по-тежко
наказание, чл.
80 от ЗДДФЛ
При изплащане
За
на
непредставяне
възнаграждението на справката
и до 30 април на
за изплатени
следващата
суми от
година, справка в ЗДДФЛ,
ТДД за
виновните
изплатените
лица се
доходи през
наказват с
изтеклата година глоба до
Тримесечно, до
250 лв. - чл.
15-то число на
82, ал. 1
следващото
тримесечие

4. Еднолични
търговци и лица,
формиращи
данъчна основа
по ЗКПО

ЕТ и лицата,
получили
доходите

Финансовия
резултат,
преобразуван
като данъчна
печалба или
данъчна загуба
по

4.1. Авансови
вноски
- месечни

Еднолични
търговци и
лица,
формиращи
данъчната
основа по
ЗКПО

Финансовия
резултат,
преобразуван
като данъчна
печалба или
данъчна загуба
по

4.2. Тримесечни
- при отрицателна
величина на
данъчната
основа за
предходната
година
- при новообразувани
предприятия

Еднолични
търговци и
лица,
формиращи
данъчната
основа по
ЗКПО

Данъчната
основа от
текущата
година с
натрупване

Еднолични
търговци и
лица,
формиращи
данъчната
основа по
ЗКПО

15%
авансово
върху
дохода с
натрупване
от началото
на годината

До 30.04. на
следващата
година, годишна
данъчна
декларация за
предходната
година. Данъкът
се внася до
същата дата. При
предсрочно
деклариране или
подаване по ел.
път отстъпка от
5%

При
непосочване
или невярно
посочване на
данни или
обстоятелства,
в данъчната
декларация се
наказва с
глоба в размер
до 500 лв., ако
не подлежи на
по-тежко
Наказание.
При повторно
нарушение
глобата е 1000
лв.
15 на сто от Месечно, до 15-то Виж Админичисло на текущия стративно1/12 от
данъчната
месец.
наказателни
основа от
1. Декларация за
разпоредби по
предходната намаляване на
ЗДДФЛ
година. Виж авансовите
вноски
Авансови
вноски по
ЗКПО
15 на сто от Тримесечно. За 4- Виж Админито тримесечие
стративноданъчната основа.
авансови вноски
наказателни
Виж
не се дължат. До
разпоредби по
Авансови
15-то число на
ЗДДФЛ
вноски по
месеца, следващ
ЗКПО
тримесечието.
Тримесечно. За 4то тримесечие
авансови вноски
не се дължат. До
15-то число на
месеца, следващ
тримесечието

5. Доходи от
наеми, рента и
аренда

Лицата,
получатели на
доходите

5.1. Аван- сови
Лицата,
вноски на
получатели на
доходи от наеми, доходите
рента и аренда

6. Доходи от
продажба и
замяна на:
- недвижимо
имущество и
превозни
средства

- за друго
движимо
имущество

Лицата,
получатели на
доходите от
продажбата

Годишният
10%
облагаем доход,
намален с
нормативно
признатите
разходи -10% и
задължителните
здравни
осигуровки

При получаване 10% от
на дохода
брутния
размер на
получения
доход,
намален с
нормативно
признатите
разходи 10%
Разликата
10% след
между проприспадане
дажната цена и на нормапо-високата от
тивно
фактическата и признати
актуразходи
ализирана цена 10%
на придобиване
Разликата
между
продажната
цена и
ревалоризираната цена на
придобиване

До 30.04. на
следващата
година, годишна
данъчна декларация за
предходната
година. Данъкът
се внася до
същата дата.При
предсрочно
деклариране или
подаване по ел.
Път отстъпка от
5%
Тримесечно, до
15-то число на
месеца, следващ
тримесечието

До 30 април
заедно с подаване
на годишната
данъчна
декларация,

Виж Административнонаказателни
разпоредби по
ЗДДФЛ

Виж Административнонаказателни
разпоредби по
ЗДДФЛ

Виж Административнонаказателни
разпоредби по
ЗДДФЛ

7. Прехвърляне на
предприятие на
ЕТ

Едноличните
търговци –
собственици
на
предприятията

8. Прекратяване на ЕТ

ЕТ,
Балансовата
10%
прекратили
стойност на
предприятията активите, за
които са
ползвани
данъчни
облекчения
Лицата,
Брутният
10 на сто
получатели на размер на
дохода *
дохода,
намален с
вноските за ЗЗО

9. Други доходи
по чл. 35, от
ЗДДФЛ *

Разликата
10%
между
продажната
цена и
собствения
капитал на
предприятието*

В 30-дневен срок
от дата та на
подаване на
декларацията.
Датата на
вписване на
решението в
търговския
регистър
Датата на
вписване на
решението за
заличаване. До 30
дни от подаване
на декларацията

Виж Административнонаказателни
разпоредби по
ЗДДФЛ

При изплащане
на доходите, до
15 дни от датата
на удържането.

Виж Административнонаказателни
разпоредби по
ЗДДФЛ

Виж Административнонаказателни
разпоредби по
ЗДДФЛ

Доходите, придобити през данъчната година от:
1. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
2. парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са
предоставени от работодател или възложител;
3. лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг;
4. производствени дивиденти от кооперации;
5. упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;
6. всички други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с
окончателни данъци по ЗДДФЛ и ЗКПО.

