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Актуална версия към 07.07.2022 година! 

 

 

 

НОВИ МОМЕНТИ 

за данъчни облекчения за деца по смисъла на чл. 22в и 22г на  

Закона за данък върху доходите на физическите лица 

след 01.07.2022 год. 

Версии и изменения: 

002 – 06.07.2022 - Допълнени са образци на декларации; 

003 – 06.07.2022 - Допълнена е примерни ведомости за Примера към точка 2.4.2.; 

004 – 07.07.2022 - Допълнен е текста на точки 2.4.2.2., 2.4.2.3. и 2.4.2.4. 

Примера е променен изцяло и е преместен към точка 2.4.2.4.; 

Променени са и  примерните ведомости в Приложение № 3 в съответствие с примера. 

004b-08.07.2022 - Отстранена е грешка в точка 5 на Примера на страница 8. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

В този материал е изразено личното професионално мнение на Тошко 

Поптолев и той не може да претендира за изчерпателност и пълнота. 

Прочитането на този материал не отменя задължението на читателя да 

се запознае със съответната нормативна уредба, уреждаща материята 

на темата. 

Становището е изготвено и съобразено с нормативната уредба валидна                               

към 05.07.2022 година! 
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НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 

Закон за Държавния бюджет  

на Република България за 2022 година. 
(Обн. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022 г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022 г.) 

… 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 2. (1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, 

която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, 

е при: 

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) едно ненавършило 

пълнолетие дете - в размер на 6000 лв.; 

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) две ненавършили 

пълнолетие деца - в размер на 12 000 лв.; 

3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) три и повече 

ненавършили пълнолетие деца - в размер на 18 000 лв. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) При ползване на 

данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, с която 

се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в 

размер на 12 000 лв. 

(3) За 2022 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица се намалява със сумите 

по чл. 28, ал. 2, т. 1 - 3 от същия закон, както и с разликата: 

1. между допустимия размер за 2022 г. на данъчното облекчение по чл. 

22в, предвиден в ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от 

сумата от годишните данъчни основи за същата година; 

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) между 12 000 лв. и 

размера на ползваното данъчно облекчение по чл. 22г от същия закон за 

2022 г. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Данъчните 

облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица могат да се ползват и чрез намаляване на 

месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения след 

прилагане на чл. 42, ал. 3 от същия закон, както следва: 

1. месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от 

сумите за месеците януари - юни за: 

а) едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 500 лв. месечно; 
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б) две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 1 000 лв. месечно; 

в) три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 1 500 лв. 

месечно; 

г) дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в размер на 1 000 

лв. месечно. 

2. месечната данъчна основа за месец октомври се намалява със сбора от 

сумите за месеците юли - септември за: 

а) едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 500 лв. месечно; 

б) две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 1 000 лв. месечно; 

в) три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 1 500 лв. 

месечно; 

г) дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в размер на 1 000 

лв. месечно. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) За месеците 

октомври - декември 2022 г. данъчните облекчения се ползват при 

изчисляване на годишната данъчна основа по реда на чл. 49 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) 

Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото 

ползване на данъчно облекчение по ал. 4 чрез предоставяне на писмена 

декларация пред работодателя, с която декларира, че: 

1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни 

условията, предвидени в чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица; 

2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или 

роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна 

година; 

3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг 

работодател. 

(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Когато размерът 

на месечната данъчна основа за месец юли и за месец октомври за доходи 

от трудови правоотношения, определена по реда на чл. 42, ал. 1 - 3 от 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица, е по-нисък от 

сумите по ал. 4, с които следва да бъде намалена съответната месечна 

данъчна основа, работодателят до края на месец август 2022 г., съответно 

месец ноември 2022 г., възстановява 10 на сто от разликата на лицето, а 

за доходите, придобити като морско лице - 1 на сто от разликата. В този 

случай дължимият данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица е нула. 
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(8) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Възстановената 

сума по ал. 7 се прихваща от работодателя последователно от следващи 

вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови 

правоотношения на лицето или на други лица. 

(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Член 49 от Закона 

за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при 

прилагане на ал. 4. 

(10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) В случаите на 

авансово облагане по чл. 43 и 44 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица данъчните облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон 

могат да се прилагат чрез намаляване на размера на дължимия авансов 

данък, при условие че другият родител, съответно другият приемен 

родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за 

съответната данъчна година. 

(11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Намаляването 

по ал. 10 на размера на дължимия авансов данък е: 

1. за второ тримесечие - до размера на дължимия авансов данък, но не 

повече от: 

а) за едно ненавършило пълнолетие дете - 300 лв.; 

б) за две ненавършили пълнолетие деца - 600 лв.; 

в) за три и повече ненавършили пълнолетие деца - 900 лв.; 

г) за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - 600 лв. 

2. за трето тримесечие - до размера на дължимия авансов данък, но не 

повече от: 

а) за едно ненавършило пълнолетие дете - 150 лв.; 

б) за две ненавършили пълнолетие деца - 300 лв.; 

в) за три и повече ненавършили пълнолетие деца - 450 лв.; 

г) за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - 300 лв. 

(12) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Годишният 

размер на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица за 2022 г. в случаите по ал. 10 се 

ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица. 

(13) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Алинея 10 не се 

прилага, когато: 

1. размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на 

дохода; 
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2. лицето има доходи от трудови правоотношения и е приложило ал. 6. 

(14) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Лицата, които 

прилагат чл. 43, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, не прилагат ал. 10 - 12. 

(15) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Когато в 

нарушение на условието по ал. 6, т. 2 и 3 или по ал. 10 данъчното 

облекчение по чл. 22в и/или 22г от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица е ползвано авансово чрез повече от един работодател 

и/или от повече от едно лице, всяко от лицата, ползвали авансово 

облекченията, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на 

ползваното облекчение. 

 

1. Промяна на размера на данъчното облекчение. 

1.1. Размера на данъчното облекчение по чл. 22в на ЗДДФЛ се променя както 

следва: 

1.1.1. едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 6 000 лв.; 

1.1.2. две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 12 000 лв.; 

1.1.3. три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 18 000 лв. 

1.2. Размера на данъчното облекчение по чл. 22г на ЗДДФЛ е в размер на 12 000 лв. 

2. Ползване на месечно (авансово) ползване на данъчното облекчение при 

трудови правоотношения. 

За лицата по трудово правоотношение е дадена възможност за месечно (авансово) 

ползване на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г за 2022 година по следния ред: 

2.1. Месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от сумите за 

месеците януари – юни, както и месечната данъчна основа за месец октомври се 

намалява със сбора от сумите за месеците юли – септември за: 

2.1.1. Данъчно облекчение по чл. 22в: 

2.1.1.1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно; 

2.1.1.2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно; 

2.1.1.3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. 

месечно; 

2.1.2. Данъчно облекчение по чл. 22г за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен 

на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно. 
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2.2. Така определените месечни (авансови) размери на данъчни облекченията могат 

да бъдат усвоени изцяло при следните брутни месечни възнаграждения: 

2.2.1. Месечна облекчение за 1 дете от  500.00 лв - над 1 МРЗ 

2.2.2. Месечно облекчение за 2 деца от 1000.00 лв - над 1 160.00 лв 

2.2.3. Месечно облекчение за 3 деца от 1500.00 лв -  над 1 740.00 лв 

 

2.2. За месеците октомври – декември 2022 г. данъчните облекчения се ползват при 

изчисляване на годишната данъчна основа по досегашния ред, чрез така нареченото 

годишно преизчисляване на данъчната основа през месец Януари 2023 година  

 

2.3. Работникът/служителят: 

2.3.1. еднократно избира да приложи месечното (авансово) ползване на данъчно 

облекчение чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя (виж 

Приложение № 1), с която декларира, че: 

2.3.1.1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни 

условията, предвидени в чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите 

на физическите лица; 

2.3.1.2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или 

роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година; 

2.3.1.3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг 

работодател. 

2.3.2. Трябва да уточни с администрацията на предприятието, в което работи, 

кога следва да се предостави въпросната декларация, като тя ще бъде валидна за 

месеците от Януари до Септември 2022 година. 

 

ВНИМАНИЕ! 

В член 22в, ал. 4, второ изречение се допуска „Когато размерът на 

данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи 

по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от 

другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна 

данъчна декларация по чл. 50.“ 

Затова семейството трябва да прецени, кой родител е с по-висок размер на 

месечната облагаема сума за да усвои по-голям размер от месеното 

(авансово) данъчно облекчение. Разликата от неусвоената сума, другия 

родител ще може да ползва, чрез подаване на годишната данъчна 

декларация по чл. 50 на ЗДДФЛ през 2023 година. 
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2.4. Работодателят трябва да има предвид следното: 

2.4.1. Няма ангажимент да проверява дали декларираните от работника или 

служителя факти и обстоятелства за месечно ползване на данъчното облекчение 

са верни. Отговорността си е на работникът или служителят. 

2.4.2.  Когато размерът на месечната данъчна основа за месец юли и за месец 

октомври за доходи от трудови правоотношения, определена по реда на чл. 42, 

ал. 1 – 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, е по-нисък 

от сумите по точка 2.1., с които следва да бъде намалена съответната месечна 

данъчна основа, работодателят до края на месец август 2022 г., съответно месец 

ноември 2022 г., възстановява 10 на сто от разликата на лицето, а за доходите, 

придобити като морско лице – 1 на сто от разликата. В този случай дължимият 

данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

е нула. 

2.4.2.1. Тук искам да обърна внимание, че ЗДДФЛ ясно е определил, че 

данъчните облекчения по чл. 22в и 22г се ползват до размера на годишните 

данъчни основи определени по чл. 17 на същия закон. Напълно разбираемо, е 

че съответно и месечните размери на данъчните облекчения също следва да 

бъдат до размера на месечната данъчна облагаема основа.  

 

ВНИМАНИЕ! 

2.4.2.2. [Допълнено версия 004!] Съответните неусвоени разлики 

респективно за шестте и три месеца също трябва да са съобразени със 

сумата от действителните данъчните основи за тези периоди.  

 

2.4.2.3. [Допълнено версия 004!] Съобразявайки се с таблицата в точка 2.2. 

може да се ориентирате и при какви месечни брутни трудови възнаграждения 

ще може да се „усвояват“ съответните данъчни облекчения. Разбира се ако не 

е имало болнични или неплатен отпуск, или пък неизпълнение на норми и т.н. 

2.4.2.4. Предлагам ви един пример, в който работникът не е получил пълните 

си трудови възнаграждения, но пък онагледява цялата описана тук технология. 

Примера е даден на следващата страница! 
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ПРИМЕР  [Изменен с версия 004!] 
   

При променливи данъчни основи! 

1. Работник има 2 деца и е обявил, че ще ползва месечно (авансово) данъчно 

облекчение по чл. 22в. Той има брутно месечно възнаграждение от 1 200 лв., 

но понеже в единия месец е бил в болнични, а във друг е ползвал неплатен 

отпуск, данъчната основа е различна, както следва: 

Ред 

 

Месец  

Брутно 

трудово 

възнагра-

ждение 

 
Данъчна 

основа 
 Забележка 

         
1.  Януари  600.00  517.32  10 дни болнични продълже-

ние от месец 12.2021 г. 

2.  Февруари  1 200.00  1 034.64   

3.  Март  1 200.00  1 034.64   

4.  Април  1 200.00  1 034.64   

5.  Май  1 200.00  1 034.64   

6.  Юни  1 200.00  1 034.64   

7.  I изплащане    5 690.52  Сумата от ред 1 до ред 6 

8.  Юли  1 200.00  1 034.64   

9.  Август  939.13  809.72  5 дни неплатен отпуск 

10.  Септември  1 200.00  1 034.64   

11.  II изплащане    2 879.00  Сумата от ред 8 до ред 10 

2. През месец юли работодателят трябва да изчисли ползването на данъчно 

облекчение за 6 месеца (от Януари до Юни 2022 год.), което до 1 000.00 лева 

на месец или 6 000.00 общ размер, но не повече от данъчната основа, която 

сумарно за периода е 5 690.52 лв. (ред 7 от таблицата) 

3. За месец юли облагаемата сума е в размер на  1 034.64 лв (1 200.00 лв. 

брутно възнаграждение намалена с личните осигуровки в размер на 165.36 

лв) и се получава непокрита разлика (неусвоено данъчно облекчение) в 

размер на 4 655.88 лв лева (5 690.52 лв [ред 7] – 1 034.64 лв). Следователно 

във ведомостта се приспада един път 1 034.64 лв и данъчната основа става 

нула и няма да се удържи данък в размер на 103.46 лв., защото според 

изискванията на нормативната уредба той е 0.00 лв 

4. Освен това работодателят ще и възстановява още 10% от разликата 

4 655.88 лв или 465.59 лв. и така работникът ще получи общо 569.05 лв 

данъчно облекчение през месец Юли или общо 10 % от сумата на данъчните 

основи за първо полугодие (виж ред 7) 

5. Ако работникът не беше в болничен, сумата на данъчните основи за 

първото полугодие щеше да бъде 6 207.84 лв и той щеше да получи данъчно 

облекчение в размер на 600.00 лв (10 % от 6 000.00 лв - сумата надвишава 

данъчното облекчение от 6 000.00 лв, затова се приема, че тук то е до 
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размера на облекчението!).  

 

6. През месец Октомври 2022 година на работника за периода от месец Юли 

до месец Септември трябва да се начисли данъчно облекчение в размер                         

на 2 879.00 лв. (виж ред 11) с ведомостта за месец Октомври. Данъчната 

основа за месец октомври отново е 1 034.64 лв и тя отново не достига за 

усвояването на това облекчение. Така работникът отново няма да плати 

данък в размер на 103.46 лв, защото според изискванията на нормативната 

уредба той е 0.00 лв и ще получи и 10 % от разликата между 2 879.00 лв               

и 1 034.64 лв (2 879.00 – 1 034.64 = 1 844.36) или 184.36 лв. Общо данъчното 

облекчение ще възлиза на 103.46 + 184.44 = 287.90 лв., което е 10 % от сумата 

на облагаемите данъчни суми за трето тримесечие 

Вижте Приложение № 3, в което съм ви дал примерни ведомости за 

трудови възнаграждения! Там ясно се виждат разликите в сумите за 

получаване, които се равняват на съответните размери на данъчните 

облекчения! 

 

2.4.3. Възстановената сума на данъчните облекчения по предходната точка се 

прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния 

бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на 

други лица. 

2.4.4. Прилагането на месечното (авансово) ползване на данъчното облагане не 

отменя годишното преизчисляване на данъчната основа по реда на член 49 на 

ЗДДФЛ. 

 

3. Ползване на месечно (авансово) ползване на данъчното облекчение при 

извънтрудови правоотношения. 

3.1. При получаване на доходи от стопанка дейност, когато физическото лице не е 

търговец по смисъла на Търговския закон и доходи от доходи от наем или от друго 

възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. 

3.1.1. В случаите когато физически лица дължат авансов данък (по смисъла на 

чл. 43 и 44 на ЗДДФЛ) върху доходи от стопанска дейност и доходи от доходи 

от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или 

имущество, те имат право на месечно (авансово) данъчно облекчение с 

изключение на следните случаи: 

3.1.1.1. размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на 

дохода; 

3.1.1.2. физическото лице има доходи от трудови правоотношения и е ползвало 

месечни (авансови) данъчни облекчения като работник или служител; 

3.1.1.3. физическото лице извършва стопанска дейност като търговец по 

смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци; 
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3.1.1.4. физическото лице - регистрирано като земеделски стопанин, което е 

избрало доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху 

годишната данъчна основа като едноличен търговец; 

3.1.1.5. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или 

роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година. 

 

3.1.2. Месечното (авансово) данъчно облекчение се използва, като размера на 

дължимия авансов данък се намали, както следва: 

3.1.2.1. за второ тримесечие – до размера на дължимия авансов данък, но не 

повече от: 

3.1.2.1.1. за едно ненавършило пълнолетие дете – 300 лв.; 

3.1.2.1.2. за две ненавършили пълнолетие деца – 600 лв.; 

3.1.2.1.3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – 900 лв.; 

3.1.2.1.4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 600 лв. 

3.1.2.2. за трето тримесечие – до размера на дължимия авансов данък, но не 

повече от: 

3.1.2.2.1. за едно ненавършило пълнолетие дете – 150 лв.; 

3.1.2.2.2. за две ненавършили пълнолетие деца – 300 лв.; 

3.1.2.2.3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – 450 лв.; 

3.1.2.2.4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 300 лв. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Докато при трудовите правоотношения размера на месечното (авансово) 

данъчно облекчение се приспада от размера на облагаемата данъчна основа, 

то при извънтрудовите правоотношения, размера на месечното (авансово) 

данъчно облекчение се приспада от размера на самия авансов данък. Затова 

тук размерите са 10 % от тези посочени в точка 2.1. 

 

3.1.2.3. Неусвоеното данъчно облекчение ще се установи с годишният размер 

на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица за 2022 г. с подаване на годишна данъчна 

декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица. 
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4. Ползване на месечно (авансово) данъчно облекчение по член 22г за деца с 50 

и с над 50 на сто вид и степен на увреждане. 

4.1. Месечното (авансово) данъчно облекчение за деца с 50 и с над 50 на сто вид и 

степен на увреждане  при трудови правоотношения се използват до размера на 

облагаемата основа.  

4.2. Месечното (авансово) данъчно облекчение за деца с 50 и с над 50 на сто вид и 

степен на увреждане  при извънтрудови правоотношения се използват до размера 

на дължимия авансов данък. 

4.3. Имайки предвид горните две условия, родителите вероятно ще трябва да вземат 

решение, за разпределяне на двата вида данъчни облекчения при спазване на 

изискванията на чл. 22г на ЗДДФЛ.  

4.4. За да се възползват от възможността за авансово (месечно) данъчно облекчение 

по чл. 22г на ЗДДФЛ, също трябва да се подаде еднократна декларация пред 

работодателя (виж Приложение № 2). 
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Приложение № 1 - Декларация по точка 2.3.1. 

 

Декларацията е предоставена в текстови файл за попълване! 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по § 2, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година 

Подписани(ят/ята):                        

            
(Собствено име, презиме и фамилно име на декларатора)  (ЕГН на декларатора) 

                              

Избирам да прилагам авансово (месечно) ползване на данъчно облекчение по член 22в, по 

смисъла на § 2, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 година, за следните деца: 
                              

1.             
 (Собствено име, презиме и фамилно име на детето)  (ЕГН на детето) 

                        

 Дата на раждане:                       
        ДД  ММ  ГГГГ             

                              

2.             
 (Собствено име, презиме и фамилно име на детето)  (ЕГН на детето) 

                        

 Дата на раждане:                       
        ДД  ММ  ГГГГ             

                              

3.             
 (Собствено име, презиме и фамилно име на детето)  (ЕГН на детето) 

                        

 Дата на раждане:                       
        ДД  ММ  ГГГГ             

                              

ЗАБЕЛЕЖКА: При  повече от три   деца, моля   допълнете техните имена, ЕГН и датата на  

раждане на декларацията и отбележете това в клетката тук в дясно!        
                     (Допълнително имена!)   
                              

ДЕКЛАРИРАМ: 
                              

1. Запознат съм и ще изпълня условията предвидени в член 22в на Закона за данък върху 

доходите на физическите лица, за получаване на данъчни облекчения за деца; 

2. Запознат съм с това, че е допустимо когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от 

сумата на моите месечните и годишни данъчни основи, разликата да се ползва от другия 

родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна 

данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 година; 

3. Другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва 

авансово (месечно) данъчно облекчение по чл. 22в за 2022 година; 

4. Няма да ползвам данъчните облекчения при друг работодател. 
                              

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни и неспазване на условията на чл. 22в на 

ЗДДФЛ нося съответната отговорност! 
                              

 Дата на съставяне:      Подпис на декларатора:      
                              

                       
 ДД  ММ  ГГГГ            

                              

                Подпис на упълномощено лице/ 

законен представител: 
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Приложение № 2 - Декларация по точка 4.4. 

 

Декларацията е предоставена в текстови файл за попълване! 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по § 2, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година 

Подписани(ят/ята):                        

            
(Собствено име, презиме и фамилно име на декларатора)  (ЕГН на декларатора) 

                              

Избирам да прилагам авансово (месечно) ползване на данъчно облекчение по член 22г, по 

смисъла на § 2, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 година, за следните деца: 
                              

1.             
 (Собствено име, презиме и фамилно име на детето)  (ЕГН на детето) 

                        

 Дата на раждане:                       
        ДД  ММ  ГГГГ             

                              

2.             
 (Собствено име, презиме и фамилно име на детето)  (ЕГН на детето) 

                        

 Дата на раждане:                       
        ДД  ММ  ГГГГ             

                              

3.             
 (Собствено име, презиме и фамилно име на детето)  (ЕГН на детето) 

                        

 Дата на раждане:                       
        ДД  ММ  ГГГГ             

                              

ЗАБЕЛЕЖКА: При  повече от три   деца, моля   допълнете техните имена, ЕГН и датата на  

раждане на декларацията и отбележете това в клетката тук в дясно!        
                     (Допълнително имена!)   
                              

ДЕКЛАРИРАМ: 
                              

1. Запознат съм и ще изпълня условията предвидени в член 22г на Закона за данък върху 

доходите на физическите лица, за получаване на данъчни облекчения за деца; 

2. Запознат съм с това, че е допустимо когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от 

сумата на моите месечните и годишни данъчни основи, разликата да се ползва от другия 

родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна 

данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 година; 

3. Другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва 

авансово (месечно) данъчно облекчение по чл. 22г за 2022 година; 

4. Няма да ползвам данъчните облекчения при друг работодател. 
                              

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни и неспазване на условията на чл. 22г на 

ЗДДФЛ нося съответната отговорност! 
                              

 Дата на съставяне:      Подпис на декларатора:      
                              

                       
 ДД  ММ  ГГГГ            

                              

                Подпис на упълномощено лице/ 

законен представител: 

 

                              

                       
                      



 www.poptolev.bg страница 14 

 

Приложение № 3 – Примерни ведомости към Примера към точка 2.4.2.4. 

 

 

 

 

 

В първата примерна ведомост е показана ситуацията за месеците Юли и Октомври при пълен работен месец без начисляване на данъчни 

облекчения. И за двата месеца броя на работните дни е 21. 
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Във втората примерна ведомост е показана ситуацията за начисляване на данъчните облекчения за първото шестмесечие през месец Юли 2022 

година. 

 

 

Вижда се ясно, че данъчната основа е 0.00 лв, защото от нея е приспаднато данъчно облекчение, съответно и ДДФЛ е 0.00 лв и са начислени 

други удръжки в размер на -465.69 лв, което по същество е 10 % от неусвоената разлика (виж точки 3 и 4 от примера на страница 8). 

Възстановените данъчни облекчения могат да се нанесат с знак минус и в колоната да ДДФЛ. 

Разликата между сумите за получаване при обикновената ситуация (без начисляване на данъчните облекчения) и ситуацията с начисляването на 

данъчните облекчения е: 

1 500.23 лв – 931.18 лв = 569.05 лв 

Или това е 10 % от сумата на данъчните облекчения за първо тримесечие (5 690.52 лв – виж т. 1, ред 7 от таблицата в примера). 

Тази разлика идва от 103.46 лв не начислен ДДФЛ, тъй като месечната данъчна облагаема сума е 0.00 вследствие на усвоено данъчно облекчение 

и 465.59 лв 10 % от неусвоената разлика. (103.46 лв + 465.59 лв = 569.05 лв) 

 

 

Продължава на следващата страница! 
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Продължава от предходната страница! 

 

В третата примерна ведомост е показана ситуацията за начисляване на данъчните облекчения за трето тримесечие през месец Октомври 2022 

година. 

 

 

 

И тук данъчната основа е 0.00 лв, защото от нея е приспаднато данъчно облекчение, съответно и ДДФЛ е 0.00 лв и са начислени други удръжки 

в размер на -184.44 лв, което по същество е 10 % от неусвоената разлика (виж точка 6 от примера на страница 9). Възстановените данъчни 

облекчения могат да се нанесат с знак минус и в колоната да ДДФЛ. 

Разликата между сумите за получаване при обикновената ситуация (без начисляване на данъчните облекчения) и ситуацията с начисляването на 

данъчните облекчения е: 

1 219.08 лв – 931.18 лв = 287.90 лв 

Или това е 10 % от сумата на данъчните облекчения за първо тримесечие (2 879.00 лв – виж т. 1, ред 11 от таблицата в примера). 

Тази разлика идва от 103.46 лв не начислен ДДФЛ, тъй като месечната данъчна облагаема сума е 0.00 вследствие на усвоено данъчно облекчение 

и 184.44 лв 10 % от неусвоената разлика. (103.46 лв + 184.44 лв = 287.90 лв) 

 

 



 www.poptolev.bg страница 17 

 

 

 


