
Дарения и  облекчения

Българската държава е определила лицата, ползващи данъчни облекчения 
за дарения, размера на облекченията и условията за тяхното ползване в 
два закона:
- Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ)
- Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

За индивидуалните дарители:

Размер на данъчните облекчения
Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) определя 
данъчно облекчение за направено дарение до 10% от облагаемия годишен 
доход.

Кой може да ползва облекчението
• Получаващите доходи от трудови правоотношения и от приравнените

към тях правоотношения (чл. 20 ал.6)
• Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности и услуги 

по извънтрудови правоотношения, както и лицата, извършващи 
срещу възнаграждение управление (чл. 22 ал.1 т.4)

• Лицата, получаващи доходи от наем, рента или аренда (чл.25 ал.2)

Как се намалява облагаемият доход
Данъчното облекчение се приспада от облагаемия доход след намаленията
посочени по долу:

За получаващите доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения 
данъчната основа се намалява:

• с вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които 
работникът или служителят по закон е задължен да прави за своя 
сметка;

• вноските за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и 
доброволно осигуряване за безработица;

• внесените през месеца за сметка на лицата вноски по договори за 
застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с 
инвестиционен фонд.

За получаващите доходи от извънтрудови правоотношения, упражняване 
на свободна професия и договорите за управление и контрол данъчната 
основа се намалява:



• с разходи за дейността от 10% за управление и контрол и участие в 
управителни и контролни органи на предприятия и юридически лица 
с нестопанска цел, 35% за извършване на услуги с личен труд, 
упражняване на свободна професия, до 70% за животновъдство 
(чл.22 ал.1 т.1);

• вноски за пенсионни, здравни и други осигуровки, които лицата по 
закон са задължени да правят за своя сметка (чл.22 ал.1 т.2);

• вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване, доброволно 
осигуряване за безработица и вноските по договори за застраховки 
"Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен 
фонд в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход след 
приспадане разходите за дейността. (чл.22 ал.1 т.3);

Oграничения

Има ли ограничения преди да попълните графата “дарения” в данъчната 
декларация?

За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде 
направено в полза на получатели, определени от закона.
За физическите лица - чл.28 ал.1 от ЗОДФЛ:

• образователни и здравни заведения и организации, които са на 
бюджетна издръжка, лечебни заведения;

• юридически лица, които не са търговци, с благотворителни, 
социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, 
образователни, културни и спортни цели;

• регистрираните в страната и в общините изповедания;
• фондове за подпомагане на хора с увреждания и пострадали от 

природни бедствия
• Българския червен кръст;
• подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, деца с 

увреждания или без родители
• възстановяване и опазване на исторически и културни паметници;
• културни институти или за целите на културния, образователния или 

научен обмен по спогодбите, по които Република България е страна;
• юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в 

Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна дейност;

• учредените и предоставените стипендии за обучението на ученици и 
студенти в българските училища;

• общините.
• фонд “Енергийна ефективност”
• център “Фонд за лечение на деца”

Всеки бъдещ дарител трябва да знае, че за да ползва облекчението, 
предвидено в закона, той не трябва да има неизплатени декларирани 
държавни вземания или такива, установени с данъчен ревизионен акт към 
момента на извършване на дарението – Чл. 28 ал.1 т.2. от ЗОДФЛ.



За фирмите дарители:

Размер на данъчните облекчения и отчитане на даренията

Дарителите, които са юридически лица, задължени по Закона за 
корпоративното подоходно облагане могат да отчетат направените дарения
като разходи.
Ако даренията са в размер до10% от положителния финансов резултат, те 
не се облагат с данък удържан при източника и с тях пряко се намалява 
финансовият резултат.
Ако даренията са в по-голям размер, надвишението се прибавя към 
финансовия резултат и се облага с данък удържан при източника в размер 
на 17%, който се признава за разход по дейността.

Ограничения

За да се ползва данъчното облекчение, дарението трябва да бъде 
направено в полза на получатели, определени от закона.

За юридическите лица - чл. 23, ал.3, т.1. от ЗКПО:
• образователни, здравни и лечебни заведения и бюджетни 

предприятия;
• законно регистрирани в страната вероизповедания;
• фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни 

бедствия;
• Българския Червен кръст;
• подпомагане на социално слаби, инвалиди, деца с увредено здраве 

или без родители;
• възстановяване и опазване на исторически и културни паметници;
• културни институти или за целите на културния, образователния или 

научния обмен по спогодбите, по които Република България е 
страна;

• юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в 
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна дейност;

• учредени и предоставени стипендии за обучение на ученици и 
студенти в българските училища;

• общини.
• фонд “Енергийна ефективност”
• център “Фонд за лечение на деца”


