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От началото на новото хилядолетие до края на 2008 година фискалната политика на 
България беше сравнително лесна. Всяка година приходите бяха над очакваното, а 
разходите рекордни. Това беше предопределено както от високия икономически растеж, 
така и от успешните данъчни реформи в страната. За периода 2000 – 2007 година 
допълнителните харчове на държавата възлизаха на повече от 6,5 млрд. лв., като 
фискалният резерв също нарастваше. Казано по-просто, правителството харчеше повече 
отколкото беше планирало, а в същото време успяваше и да спестява.  
В края на 2008 г. нещата коренно се промениха – икономиката започна да се свива и 
заложените приходи се оказа недостижими. Разходите от своя страна достигнаха своя връх, 
в резултат на което само за месец декември 2008 фискалният резерв се срина с над 3 млрд. 
лв. Това беше ясен сигнал, че хазната вече е изправена пред сериозни проблеми.  
През 2009 г. българската икономика вече официално навлезе в рецесия, което доведе до 
спад на приходите и съответно орязване на разходи. Реалното затягане на коланите обаче 
се случи чак след изборите през юли, когато дупката в бюджета вече беше факт. 
Активизиране на приходите и свиване на разходите са сред основните мерки на новото 
правителство и по всичко личи, че тази политика ще се запази и през 2010 г.  
Свиването на икономиката ни изисква по-строга фискална политика. Всички пропуски и 
специални режими в данъчните закони, които не можеха да обърнат каруцата през 
последните години, сега придобиват огромно значение и следва да бъдат преразгледани. 
Преференциите са не само несправедливи сами по себе си, но и крайно вредни за 
обществото във време на криза. По-ниските данъци за обикновените хора в момента 
изглеждат трудно достижими, именно поради наличието на подобни данъчни преференции.  
Най-тежкото проявление на кризата е ръстът на безработицата, който трудно може да бъде 
осуетен. Големите инфраструктури проекти и програмите за заетост и преквалификация не 
работят и не могат да се справят с този проблем. Единственото работещо решение е 
намаление на облагането на труда, нещо което се случва в почти цяла Европа и на практика 
е най-често срещаната мярка срещу кризата. Именно премахването на всякакви данъчни 
преференции в България би отворило вратите към по-ниското облагане на труда и 
повишаване на заетостта.  
Данъчни преференции в България съществуват във всички данъчни закони. Въпреки 
опростяването на данъчното облагане през последните години и отпадането на някои 
облекчения, голям брой преференции още съществуват – не всички доходи и не всяка 
печалба подлежат на облагане, а при данъците обвързани с потреблението (като ДДС и 
акцизи) също има изкривявания. Съществуването на тези преференции трудно може да 
бъде обосновано от чисто философска гледна точка, а в същото време те оказват и 
сериозен ефект за бюджета под формата на пропуснати приходи. Достатъчно е да 
споменем, че само през 2008 г. необложеният доход на земеделските производители 
надхвърля 1 млрд. лв. – доста сериозна сума за България. 
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Данните, с които разполагаме ни дават възможност да пресметнем само част от загубите за 
бюджета от данъчните облекчения в страната, но дори и те дават ясна представа за 
облагодетелствуването на някой групи от обществото за сметка на други.  
В анализа са представени голяма част от данъчните облекчения в страната, като там където 
разполагаме с данни сме описали и конкретните загуби за бюджета за 2008 година. 
Анализът не претендира за пълна изчерпателност на облекченията в България, но 
представя най-очевидните и нелогични изкривявания на облагането в страната ни, и дава 
представа за понесените загуби от съществуването им. 
 
КОРПОРАТИВНО ОБЛАГАНЕ 
В Закона за корпоративното подоходно облагане са разписани множество облекчения, 
обвързани с намаляване, преотстъпване или просто освобождаване от облагане с 
корпоративен данък.  
Освободени от облагане с корпоративен данък са: 

• Колективните инвестиционни схеми и лицензираните инвестиционни дружества; 
• Дружества със специална инвестиционна цел; 
• Български червен кръст. 

Освен горе-посочените случаи на освобождаване, съществуват ред случаи на 
преотстъпване или просто намаляване на корпоративния данък:  

• Данъчно стимулиране при наемане на безработни лица – намалява се данъчният 
финансов резултат с изплатените суми по трудово правоотношение и внесените 
социални осигуровки за първите 12 месеца от наемането на безработното лице. 
Политика, която стъпва върху разбирането, че по-ниските данъци стимулират 
заетостта.   

• Преотстъпване на корпоративния данък за предприятия, наемащи хора с 
увреждания – корпоративният данък се преотстъпва изцяло при ред изисквания, 
като например брой на хора с увреждания към общия брой на персонала и начин на 
разходване на преотстъпения данък. За 2008 година броят на предприятията 
възползвали се от това облекчение е 88, като размерът на преотстъпения данък е 1 
270 800 лева (данни на НАП). 

• Преотстъпване на корпоративния данък на земеделските производители – 
корпоративният данък се преотстъпва в размер 60 на сто на регистрираните като 
земеделски производители, за данъчната им печалба от непреработената 
растителна и животинска продукция. За 2008 година броят на земеделските 
производители, възползвали се от това облекчение е 1 593, като размерът на 
преотстъпения данък е 23 580 889 лева (данни на НАП). 
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• Преотстъпване на корпоративния данък на държавно предприятие „Ръководство 
на въздушно движение” – корпоративният данък се преотстъпва в размер 60 на сто 
на държавно предприятие „Ръководство на въздушно движение” за данъчната му 
печалба от основния предмет на дейност. За 2008 година размерът на преотстъпения 
данък е 2 198 436 лева (данни на НАП). 

• Преотстъпване на корпоративния данък на социални и здравно осигурителни 
фондове – корпоративният данък се преотстъпва в размер 50 на сто на създадените 
със закон социални и здравно осигурителни фондове за стопанската им дейност, 
която е пряко свързана с или е помощна за осъществяване на основната им дейност. 
За 2008 година размерът на преотстъпения данък е 36 750 лева (данни на НАП). 

• Преотстъпване на корпоративния данък на фирми за извършване на 
производствена дейност в общини с висока безработица, по-висока от средната 
за страната – корпоративният данък се преотстъпва в размер до 100 на сто на 
данъчно задължени лица за данъчната им печалба от извършваната производствена 
дейност, включително производство на ишлеме, когато производствена дейност се 
извършва единствено в общини с безработица с или над 35 на сто по-висока от 
средната за страната. За 2008 година броят на предприятията, възползвали се от 
това облекчение е 357, като размерът на преотстъпения данък е 17 944 205 лева 
(данни на НАП).  

• Преотстъпване на корпоративния данък за кооперации – корпоративният данък се 
преотстъпва в размер до 60 на сто на корпорациите и образуваните от тях 
предприятия, членуващи в кооперативни съюзи. Не разполагаме с данни за размера 
на преотстъпеният данък. 

• Преотстъпване на корпоративния данък за извършвана дейност в селското 
стопанство, преработвателната промишленост, производството, високите 
технологии и инфраструктурата – корпоративният данък се преотстъпва за срок от 
5 години в размер 100 на сто на данъчно задължени лица за данъчната им печалба 
от извършвана дейност в селското стопанство, преработвателната промишленост, 
производството, високите технологии и инфраструктурата при извършване на 
инвестиция в размер над 10 млн. лв. годишно и изпълнението на ред други 
изисквания. Посоченото облекчение беше прието в края на 2008, като досега не може 
да се приложи, поради липсата на положително решение от ЕК. Предложените 
промени в ЗКПО от октомври 2009 предвиждат премахването на това облекчение. В 
мотивите на финансовото министерство е записано, че отмяната се налага поради 
вече съществуващото подобно данъчно облекчение, което е в сила и се прилага – 
става дума за производствената дейност в общини с висока безработица: „В 
условията на икономическа криза, водеща до намаляване на бюджетните приходи, 
е нецелесъобразно държавата да предоставя две данъчни облекчения 
преследващи едни и същи цели”. Мотивите на финансовото министерство 
продължават така: „…облекчението засяга само определени отрасли, което води 
до нарушаване на принципа за отраслова неутралност, заложен в провежданата 
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данъчна политика през последните години. Предоставянето на данъчни 
облекчения за определени отрасли, ще насърчи инвестирането на средства в 
тези отрасли за сметка на други, което ще повлияе неблагоприятно на 
алокацията (разпределението) на ресурси в икономиката. Държавата не би 
следвало да предоставя отраслови данъчни облекчения, защото това ще доведе 
до конкурентно предимство на определени отрасли за сметка на други”.  

 
Фигура 1: Преотстъпен корпоративен данък през 2008 (единствено за облекченията, за 
които има данни) 
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Източник: ИПИ 

 
Безспорно правят впечатление облекченията за наемане на безработни лица и за 
производството в общини с висока безработица. И двете стъпват върху идеята, че по-
ниските данъци водят до повече заетост. Развивайки тази логика, по-ниските данъци за 
всички биха означавали по-висока заетост, при това в много по-големи мащаби от всяко 
едно подобно облекчение. Заетостта може да бъде провокирана чрез по-ниски данъци за 
всички, а не чрез отделни данъчни облекчения.  
 
ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица са разписани както ред 
облекчения при третирането на облагаемите доходи, така и определени доходи, който 
въобще не се облагат, тоест необлагаеми доходи.  
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√ Необлагаем доход – списъкът на необлагаемите доходи е доста дълъг. В него 
влизат доходите, придобити от продажбата на движимо и недвижимо имущество, 
доходите от разпореждането с финансови инструменти, доходите от задължителното 
и доброволното осигуряване, доходите от лихви по влогове и депозити, различни 
видове обезщетения, помощите и добавките, стипендиите, командированите и 
квартирните, паричните и предметните печалби, както и доходите, получени от рента 
(за ползване на земеделска земя).  

Законът третира по специален начин и други доходи, който са разписани отделно от горе-
посочените. Не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, 
регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители. През 2008 г. 
броят на селскостопанските производители, които са се възползвали от това специално 
третиране е 44 692, като общият необложен доход достига колосалната за България сума от 
1 092 934 727 лева. Неплатеният данък в следствие на облекчението достига почти 110 
млн. лв.  

√ Облагаем доход – при облагаемите доходи данъчните облекчения работят на 
принципа на намалената данъчна основа в следните случаи: данъчно облекчение за 
лица с намалена трудоспособност – годишната данъчна основа се намалява със 7 
920 лева; данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и 
застраховане – годишната данъчна основа се намалява със сумата на направените 
вноски; данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при 
пенсиониране – годишната данъчна основа се намалява със сумата на направените 
вноски; данъчно облекчение за дарения – годишната данъчна основа се намалява 
със сумата на направените през годината дарения; данъчно облекчение за млади 
семейства – годишната данъчна основа се намалява с направените през годината 
лихвени плащания върху първите 100 000 лева по ипотечен кредит. Всички тези 
облекчения се случват по ред предписания и изисквания, които тук не са разписани 
подробно.  

Когато говорим за доходи на преден план безспорно излизат доходите от трудови 
взаимоотношения. При облагането на тези доходи също има най-различни предписания, 
но вниманието привличат най-вече т. нар. ваучери за храна. Всъщност, ваучерите за храна 
са вид данъчно облекчение сами по себе си. В случая ги разглеждаме не като разход за 
компанията, а като надбавка към заплатата на работника (именно това е тяхното 
предназначение). Надбавка, за която не се дължат социални осигуровки и данък общ доход, 
като всеки работник има право на до 60 лв. месечно под формата на ваучери (над тази сума 
облекчението не важи). Общата квота на ваучерите за 2009 г. е 180 млн. лв., които биват 
предоставяни на работниците без никаква форма на облагане. Ако тази сума беше 
предоставена просто като нормална работна заплата, то приходите за държавния бюджет 
щяха да възлизат на около 68 млн. лв., под формата на осигуровки и данък общ доход. През 
предходната година (2008), когато общата квота беше 120 млн. лв. (а квотата за един 
работник на месец – 40 лв.), приходите за бюджета (отново ако ваучерите се третират като 
нормална работна заплата) биха били около 48 млн. лв.  
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Фигура 2: Неплатен подоходен данък за 2008 в следствие на съществуващо 
облекчение 
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КОСВЕНО ОБЛАГАНЕ – ДДС И АКЦИЗИ 
В Закона за данъка върху добавената стойност има ред специални режими. 
Освободените доставки и придобивания не са малко, като към тях спадат доставките, 
свързани с: здравеопазване; социални грижи и осигуряване; образование, спорт и 
физическо възпитания; култура; вероизповедания, нестопански характер; земя и сгради; 
финансови услуги; застрахователни услуги; хазарт; пощенски марки и пощенски услуги. Към 
всичко това можем да прибавим и облагаемите доставки с нулева ставка на данъка, а 
именно доставките, свързани с: стоки, изпращани и превозвани извън територията на 
Общността; международен транспорт на пътници и стоки; международен стоков трафик; 
обработка на стоки; злато за централни банки; безмитна търговия; услуги, предоставяни от 
агенти, брокери и други посредници.  
Основна преференция в Закона за ДДС е диференцираната ставка за точно определен тип 
дейност. Данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от 
организирано пътуване, е в размер 7 на сто. Начисленото ДДС по тази преференциална 
ставка за цялата 2008 г. е 47 069 147 лева. Ако такава преференциална ставка не 
съществуваше, то начисленото ДДС за този вид дейност щеше да бъде с около 90 млн. лв. 
повече.  
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В Закона за акцизите и данъчните складове също има специални разписания относно 
възстановяването на вече платен акциз. Общата сума на възстановените акцизи за 2008 г. е 
64,4 млн. лв. Тук имаме предвид:  
(1) облагането с акциз на моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя 
от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за 
подпомагане на земеделските производители (преференциални ставки и възстановяване на 
разликата). Сумата на възтсановените акцизи на земеделците за 2008 г. е 62,5 млн. лв. 
(данни на агенция „Митници”) 
(2) възстановяването на платеният акциз за електрическа енергия (използвана за 
химическа редукция или в електролитни, металургични или минералогични процеси; 
използвана при производство на продукти, при условие че стойността на енергията 
представлява повече от 50 на сто от стойността на продукта; на лицензираните железопътни 
превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура – за ползваната от тях тягова 
и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност). Сумата на 
възстановените акцизи за електрическа енергия за 2008 г. е 1,9 млн. лв. (данни на агенция 
„Митници”). 
(3) възстановяването на платения акциз за цигарите, облепени с бандерол, които не са 
били реализирани на пазара. Тук няма възстановени суми, поради влизането в сила на 
облекчението от 31 март 2009 г. 
 
Фигура 3: Неплатени косвени данъци за 2008 в резултат на съществуващи данъчни 
облекчения 
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Източник: ИПИ 
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НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 
Въвеждането на диференцирани ставки (или преференции) има множество негативни 
ефекти: 
Увеличение на лобизма в данъчната политика - постоянно се появяват идеи за 
преференциално третиране на едни или други отрасли чрез по-ниска ставка по ДДС или 
други данъци. Основният аргумент на министерството на финансите срещу подобни 
предложения за различно третиране на тези отрасли е, че това е в разрез с политиката на 
неутрално данъчно третиране. Ако, обаче, се въведе по-ниска ставка за някои стоки, този 
аргумент губи своята сила – след като може да има по-ниски ставки за едни стоки, това 
означава, че същото може да се приложи и за други стоки.  
Това без съмнение ще увеличи стимулите на представителите на отделни отрасли и 
браншове да лобират и да изискват прилагане на преференциална ставка спрямо тях. И 
правителството няма да има силен аргумент срещу такъв лобизъм – след като може за 
едни, значи може и за други. Чисто практически, това означава, че по-организираните и по-
влиятелни отрасли ще успеят да въведат по-ниски ставки за себе си като за целта ще 
инвестират огромни ресурси, за да рекламират, лобират и докажат колко важен е техният 
отрасъл в сравнение с другите. След това те ще си възвърнат инвестираните в реклама и 
лобиране ресурси, но ще си ги възвърнат за сметка на всички останали данъкоплатци. 
Неефективно разпределение на ресурси - за да има ефективно разпределение на 
ресурсите в икономиката, това разпределение трябва да става според това доколко 
производителен и печеливш е един или друг отрасъл. Въвеждането на диференцирани 
ставки, обаче, означава нещо съвсем различно – печалбите в някои отрасли ще се повишат 
изкуствено и към тях ще се насочат допълнителни инвестиции за сметка на други, по-
печеливши отрасли. В резултат ресурсите няма да са инвестирани в отраслите, които носят 
най-висока производителност и печалби и съответно няма да се постигне оптимално 
производство с вложените ресурси. Като цяло това означава по-нисък икономически растеж 
и по-бавен ръст на благосъстоянието. 
Някои икономисти, занимаващи се с публични финанси, приемат въвеждането на 
диференцирани ставки за някои стоки с цел намаление на част от свръхданъчното бреме, но 
това, което твърдят те, е точно обратното на предложението, прието на първо четене в 
парламента – тези икономисти предлагат за стоки като хляб и лекарства да се прилагат по-
високи ставки отколкото за останалите стоки, защото тези стоки които имат ниска 
еластичност на търсене. Но дори тези икономисти признават, че стимулите по-скоро биха 
накарали политиците да гласуват по-ниски ставки за тези стоки и по тази причина е по-добре 
да се прилага единна ставка за всички. 
Ефективно подпомагане на бедните – един от аргументите за въвеждане на 
диференцирани ставки е, че така се намаляват цените на основни стоки, които се 
потребяват от най-бедните и това е социална политика. Това, обаче, не е ефективно 
подпомагане на бедните, защото споменатите основни стоки не се потребяват само от 
бедните, а от всички. По този начин, ако се намали ставката за облагане на хляба, това няма 
да доведе до по-ниски цени само за бедните, но и до по-ниски цени за богатите. 
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Икономическата теория и практика показва, че когато социалната политика спрямо бедните 
се извършва по този начин – чрез намаление на цените за всички, тази социална политика е 
значително по-скъпа за данъкоплатците. По-ефективно е да се подпомага само тази част от 
населението, която наистина има нужда от помощ – по този начин се спестяват средства на 
данъкоплатците и в същото време до бедните достига по-голяма част от парите за 
подпомагане. 
Минал опит – преди години съществуваше по-ниска ставка за някои стоки. Отмяната на тази 
по-ниска ставка не доведе до значително покачване на цените на тези стоки. Но по-
интересно е, че дори хората от подпомаганите отрасли настояваха за премахване на 
преференцията за тях – защото тази преференция им пречи да възстановяват данъчния си 
кредит по ДДС. 
Като цяло няма икономически аргументи за въвеждане на диференцирано облагане с ДДС 
на отделни стоки. Напротив, това ще е вредно за икономическото развитие и 
благосъстоянието. 
 
ИЗВОДИ 
В България продължават да съществуват множество преференции, при това във всеки 
данъчен закон.  
 
Когато се облагат доходите на физическите лица, има хора, които не плащат.  
Когато се облага печалбата на компаниите, има фирми, които не плащат.  
Когато се плаща акциз, има субекти, на които той им бива възстановяван.  
Когато се начислява ДДС, има видове дейности, за които данъкът е чувствително по-нисък.  
 
Всичко това се случва по волята на законодателя, които е дал повече права на едни, за 
сметка на други. Това е не само несправедливо, но и свръх натоварващо бюджета, особено 
във времена, когато заложените приходи и постигането на балансиран бюджет са под 
въпрос.  
Само описаните в този анализ преференции, който не претендира за изчерпателност, са на 
обща стойност над 350 млн. лв., тоест това е минималната сума, която не е постъпила в 
бюджета през 2008 г., поради наличието на тези текстове в данъчните закони. 
Наблюденията ни сочат, че реалната сума на всички данъчни облекчения превишава 
половин милиард лева. Сума, която можеше да бъде използвана по друг начин. Скорошно 
изследване „Данъчен стимул като отговор на кризата”, изготвено от Георги Ангелов и 
Симеон Дянков, показва алтернативата, а именно по-ниските данъци върху труда.  
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ПРЕПОРЪКИ 
Препоръките са две: 

√ Премахване на всички данъчни облекчения 
√ Намаление на социалните осигуровки за всички с 10 процентни пункта. 

 
Прегледът на ефектите за бюджета от съществуването на данъчни преференции за 
определи субекти показва, че бюджетният ефект от премахването на преференциите в 
данъчните закони и намаление на социалните осигуровки с цели 10 процентни пункта, ще 
бъде на практика нулев. Това означава, много по-ниски данъци върху труда за всички, за 
сметка на данъчните облаги за определени хора.  
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