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Изх. № 02-00-39 #2/ 2.11.2022 г. 

 

ДО 

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО  
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Г-ЖА КАЛИНА КОНСТАНТИНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕЛЕКТРОННО 

УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, 

СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА 

Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО  

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ 

 

ПРИ 48-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

ОТНОСНО: Допълнение към становище на БСК Изх. № 02-00-39#1/01.11.2022, относно Законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-

254-01-34, внесен от Божидар Божанов и гр. н. п. на 27.10.2022 г 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОБАНОВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

В допълнение към изразената подкрепа за представения Законопроект за изменение и 

допълнение на ЗКПО, бихме искали да обърнем внимание и на някои текстове, които биха могли да 

възпрепятстват прилагането на разпоредбите. 

1. Според предвидените текстове, привеждането в съответствие на Наредба 7 следва да се 

извърши в срок до 3 месеца от влизането в сила на Закона. Това би означавало, че ако 
лице иска да получи разрешение за оператор на ваучери за храна, няма да може да 

изпълни изискването за образец на ваучер, доколкото реквизитите в ЗКПО ще са отменени, 
а Наредбата още няма да е регламентирала нови. 

2. Съгласно практиката на НАП (Разяснение № 53-04-913 от 3.01.2019 г. относно прилагане 
разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане във връзка с предоставяне 

от работодателя на работниците и служителите на ваучери за подаръци под формата на 

електронни карти), електронният ваучер е приравнен на електронни пари и не е социален 
разход, предоставен в натура. Случаят е сходен, което е възможно да доведе до третиране 

на електронните ваучери за храна, предоставени на работниците и служителите като 
паричен доход (електронни пари), и до тяхното облагане по реда на ЗДДФЛ. С цел да 

постигнем добрите намерения, посочени в мотивите към законопроекта, в ЗКПО изрично 

следва да се посочи, че електронните ваучери за храна, издадени по реда на Наредба 7, 
са предоставени в натура. 

3. Предлагаме, при необходимост, да се предвиди по-дълъг преходен период за промяна в 

Наредбата и влизане в сила на новите разпоредби. 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ДОБРИ МИТРЕВ 

Председател на УС на БСК 
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