Авансово ползване на данъчните облекчения за деца
С ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година,
обнародвани в ДВ бр.52 от 05.07.2022 г., за лицата по трудово правоотношение е дадена
възможност за месечно (авансово) ползване на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от
ЗДДФЛ за 2022 година по следния ред:
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;
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.
За да се възползва от тази възможност работникът/служителят еднократно избира да
приложи месечното (авансово) ползване на данъчно облекчение, като предоставя
писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:
 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;
 другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма
да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;
 работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг
работодател.
Възможно е, при наличието на необходимите условия и обстоятелства, родителите на
дете с увреждане да ползват и двете данъчни облекчения едновременно - за дете и за дете
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с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват от единия родител, или единия
родител да ползва облекчението за дете, а другия за дете с увреждане.
Декларацията е в свободен текст (т.е. няма официален образец публикуван от НАП). В
случай, че потребителят не разполага с изготвена такава, може да изтегли примерните
образци на декларацията от сайта на ОмегаСофт – секция „Зареждане“ – „Макети на
документи“.
За ползване на авансово облекчение за деца са създадени две нови стандартни
пресмятания в удръжки „46.ДДФЛ-облекчение деца-3 месеца“ и „47.ДДФЛ-облекчение
деца-6 месеца“. Необходимо е потребителят да създаде в меню „Настройка“ –
„Разплащателни пера“ – „Удръжки“, следните две пера с параметри, както следва:

Разплащателните пера трябва да са с характер „37. ДДФЛ член 42“. Съответно двете
удръжки могат да бъдат включени в суматор „ДДФЛ – общо“ (от меню „Настройка“ –
„Суматори“.
Като параметри на разплащателните пера се задава броят деца и броят деца с
увреждания както при разплащателните пера за годишно преизчисление на ДДФЛ.
Месеците от периода се определят автоматично, след изтичане на данъчния период шестмесечие или тримесечие, според указаните месеци в данъчна година 2022 (меню
„Настройка“ – „Данъчни години“). Пример: при данъчна година 2022 г. с период 01 12.2022 г., това ще са месеци 01,02,03,04,05,06.2022г. за шестмесечието, съответно
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месеци – 07,08 и 09.2022 г. за тримесечието. При данъчна година 2022 г. с период 12.2021
г. - 11.2022 г., това ще са месеци 12.2021, 01,02,03,04,05.2022 г. за шестмесечието,
съответно месеци – 06,07 и 08.2022 г. за тримесечието.
Разплащателните пера за облекчение на ДДФЛ за деца, могат да се добавят в първите 2
месеца след изтичане на данъчния период - шестмесечие или тримесечие. Т.е. при
изплащане на заплати в текущ месец - в месец юли или август за шестмесечието и в
октомври или ноември за тримесечието. При изплащане на заплати в следващ месец
съответно - в юни или юли за шестмесечието и в септември или октомври за
тримесечието.
Разплащателните пера могат да имат действие в два последователни месеца, ако
дължимият месечен данък през първия месец след изтеклия данъчен период не е
достатъчен да поеме редукцията на ДДФЛ за този период. Ако месечният данък е бил
недостатъчен за цялата редукция, след месечно приключване разплащателното перо се
запазва в удръжките на служителите, като на параметър е записано 100+брой деца по
чл.22в и чл.22г, на параметър 2 - оставащият ДДФЛ за приспадане (отрицателно число).
Пример: при въведени две деца по чл.22в и оставащ ДДФЛ за припадане – 40.44 лв.,
параметрите на перото ще са съответно:

Тези параметри не трябва да се редактират! През втория месец се ползва цялото
останало данъчно облекчение, независимо от данъчната основа за този месец съгласно
ал.7 от §1 (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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Съгласно ал.8 от §1 при недостигащ авансов данък за предприятието остатъкът от сумата
за облекчения се прихваща от следващи вноски към държавния (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.)
В случай, че месечният данък през първия месец след изтеклия данъчен период е
достатъчен да поеме редукцията на ДДФЛ за този период, след месечно приключване
удръжката автоматично се изтрива от данните на служителя.
Пресмятането на данъчните облекчения и редуцираният ДДФЛ се пресмятат помесечно
за данъчния период (3 или 6 месеца). Това означава, че ако служителят има 2 деца, т.е.
1000 лева данъчно облекчение и през януари има данъчна основа от 900 лв., данъчната
основа ще стане нула, а съответният данък за приспадане, пресметнат по чл.42, ал.4 от
ЗДДФЛ – 90 лв. и 9 лв. за морски лица.
Реално ползваното данъчно облекчение (т.е. редукцията на данъчната основа) се записва
в ред „93.Мес.данъчно облекчение деца“ в меню „Суми за минали месеци“ през месеца,
в който е ползвано, т.е. юли и август при 6 месечен период и октомври/ноември при 3месечен период. То се получава с умножаване по 100 на редуцирания ДДФЛ за морски
лица през този месец или с умножаване по 10 - за всички останали. Съответно в меню
„Таблици“ - група „Суми и осигуровки“ е добавен като елемент за избор
„93.Мес.данъчно облекчение деца“.

Примери шестмесечен данъчен период:
Пример 1. Заплатите се изплащат през текущия месец, т.е. данъчната година 2022
включва месеци от януари 2022 до декември 2022.
Служител е декларирал желанието си за авансово ползване на данъчно облекчение за 2
деца по чл.22в и 1 дете по чл.22г, за които облекчението е по 2000 лв. за всеки месец от
шестмесечния период. През месец юли 2022 г. в данните на служителя се добавя удръжка
„47. ДДФЛ-облекчение деца - 6 месеца“ със следните параметри:
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Служителят е с данъчни основи през периода, както следва:

В текущ месец юли, служителят е с данъчна основа 1724.40 лв. и месечен данък 172.44
лв. Стойността по перо „ДДФЛ облекечние деца -6 месеца“ ще е -172.44 лв. (до размера
на данъка за месец юли).

След месечно приключване, стойността по удръжката ще е остатъка от облекчението в
размер на -862.20 лв.

Или цялото облекчение е в размер на -1034.64 лв., данъкът за приспадане е до размера на
месечните данъчни основи поотделно за всеки месец през периода (6*172.44 лв.). След
месечно приключване на месец август, удръжката за облекчението за деца ще се изтрие
автоматично от данните на служителя. Съответно в меню „Суми за минали месеци“ на
ред 93, ще бъде записана сумата на ползваното облекчение в двата месеца:
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Пример 2. Заплатите се изплащат през текущ месец, т.е. данъчната година 2022
включва месеци от януари 2022 до декември 2022.
Служител е декларирал желанието си за авансово ползване на данъчно облекчение за 1
дете по чл.22в и 1 дете по чл.22 г, за които облекчението е съответно е 500 лв. и 1000 лв.
- или за всеки месец от шестмесечния период, облекчението е по 1500 лв. През месец
юли 2022 г. в данните на служителя се добавя удръжка „47. ДДФЛ-облекчение деца - 6
месеца“ със следните параметри:

Служителят е с данъчни основи през периода, както следва:
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В текущ месец юли, служителят е с данъчна основа 9414.65 лв. и месечен данък 941.47
лв. Стойността по перо „ДДФЛ облекчение деца -6 месеца“ ще е -900.00 лв. Или цялото
облекчение ще е в пълния си размер от 900 лв., тъй като сумата на данъчните основи за
всеки месец от периода са достатъчни за приспадане на целия размер на облекчението
(по 1500 лв. месечно) и данъка за месец юли е по-голям от сумата за приспадане. След
месечно приключване на месец юли, удръжката за облекчението за деца ще се изтрие
автоматично от данните на служителя.
Пример 3. Заплатите се изплащат в следващ месец, т.е. данъчната година 2022
включва месеци от декември 2021 до ноември 2022. Облекчението за първото
шестмесечие обхваща период м.12.2021 – 05.2022 г.
Служител е декларирал желанието си за авансово ползване на данъчно облекчение за 3
деца по чл.22в и едно дете по чл.22г, за които облекчението е в общ размер на 2500 лв.
за всеки месец от шестмесечния период. През месец юли 2022 г. в данните на служителя
се добавя удръжка „47. ДДФЛ-облекчение деца - 6 месеца“ със следните параметри:

Служителят е с данъчни основи през периода, както следва:

В текущ месец юли, служителят е с данъчна основа 2342.61 лв. и месечен данък 234.26
лв. Стойността по перо „ДДФЛ облекчение деца -6 месеца“ ще е -234.26 лв. (до размера
на данъка за месеца).
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След месечно приключване, стойността по удръжката във втория месец ще е остатъка от
облекчението в размер на -1168.48 лв.

Или целият размер на облекчението е в размер на -1402.74 лв. (за м.12.2021, м.01.2022,
м.02.2022 и м.03.2022 г. по 250 лв., а за месец 04 и 05.2022 г. до размера на дължимия
данък, съответно 234.26 лв. и 168.48, тъй като за тези месеци, месечната данъчна основа
не достига за приспадане на целият размер на облекчението).
След приключване на месеца, удръжката ще бъде автоматично изтрита от данните на
служителя.

Примери тримесечен данъчен период
Пример 4. Заплатите се изплащат през текущ месец, т.е. данъчната година 2022
включва месеци от януари 2022 до декември 2022.
Служител е декларирал желанието си за авансово ползване на данъчно облекчение за 2
деца по чл.22в, за които облекчението е 1000 лв. за всеки месец от тримесечието. През
месец октомври 2022 г. в данните на служителя се добавя удръжка „46. ДДФЛоблекчение деца - 3 месеца“ със следните параметри:
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Служителят е с данъчни основи през периода, както следва:

В текущ месец октомври, служителят е с данъчна основа 1983.06 лв. и месечен данък
198.31 лв. Стойността по перо „ДДФЛ облекчение деца -3 месеца“ ще е -198.31 лв. (до
размера на данъка за месеца).

След месечно приключване, в месец ноември удръжката за облекчения за деца ще е с
остатъчната стойност от облекчението в размер на -101.69 лв.

Или служителя ще е ползвал целия размер на облекчението за 2 деца за тримесечието в
размер на 300 лв. След приключване на м.ноември, удръжката ще се изтрие автоматично
от данните на служителя.
Пример 5. Заплатите се изплащат в следващ месец, т.е. данъчната година 2022
включва месеци от декември 2021 до ноември 2022. Облекчението за тримесечието
обхваща период м.06.2022 – 08.2022 г., като удръжката за облекчението може да се
въведе в месец септември или октомври.
Служител е декларирал желанието си за авансово ползване на данъчно облекчение за 2
деца по чл.22в, за които облекчението е по 1000 лв. за всеки месец от тримесечния
период. През месец октомври 2022 г. в данните на служителя се добавя удръжка „46.
ДДФЛ-облекчение деца - 3 месеца“ със следните параметри:
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Служителят е с данъчни основи през периода, както следва:

В текущ месец октомври служителят е с данъчна основа 1379.52 лв. и месечен данък
137.95 лв. Стойността по перо „ДДФЛ облекчение деца -3 месеца“ ще е -137.95 лв. (до
размера на данъка за месеца).

След месечно приключване, в месец ноември, стойността по удръжката ще е остатъка от
облекчението в размер на -162.05 лв.

Или цялото облекчение в двата месеца ще е ползвано в пълния размер от 300 лв. за две
деца. След месечно приключване на месец ноември, удръжката за облекчението за деца
ще се изтрие автоматично от данните на служителя.
За месеците октомври – декември 2022 г. (респективно септември – ноември 2022 г.
при данъчна година 12.2021 -11.2022 г.) данъчните облекчения се ползват при
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изчисляване на годишната данъчна основа по реда на чл. 49 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица, т.е. с годишното преизчисление на ДДФЛ.
В случай, че в предприятието/фирмата няма служители, които желаят да се възползват
от авансовото облекчение за деца (за шестмесечие/тримесечие), данъчните облекчения
се ползват при изчисляване на годишната данъчна основа по реда на чл. 49 от Закона
за данъците върху доходите на физическите лица, с годишното преизчисление на
ДДФЛ за 2022 г., в размери определени със ЗИД на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2022 година (обн. в ДВ бр.52 от 05.07.2022 г.), както следва:
По чл. 22в
 6 000 лв. за едно дете;
 12 000 лв. за две деца;
 18 000 лв. за три и повече деца;
чл. 22г
 за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 12 000 лв.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на НАП – „Ползване на
данъчните облекчения за деца за 2022 година“.
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