






1. Липсата на доходи и последствията след извънредното положение са
непредвидими и с оглед стимулиране на работата, и инициативността на 
свободните професии, и работещите по граждански договори, предлагаме, 
считано от 01.01.2020 г, да се увеличат нормативно-признатите разходи по 
закона за данъците върху доходите на физически лица от 25% на 40%. При 
облагаем доход от дейност от упражняване на свободна професия, надвишаващ 
максималния осигурителен доход nри прилагане на съответните проценти за 
ДОО, ДЗПО и ЗОВ /общ размер на 31,8%/, реалната максимална данъчна тежест 
е до 23,60% намаление на данък върху дохода, върху годишна данъчна основа. 
Този процент е плаващ и намалява в зависимост от размера на облагаемия доход. 
Намалението на бюджетните приходи от данък върху дохода, считаме че ще се 
компенсира от увеличаване на обема на адвокатска работа, след приключване на 
извънредното положение. Подобна мярка ще направи, свободните професии 
сигурни, че държавата ги подкрепя. 

Във връзка с горното, правим предложение за изменение в чл. 29, ал. 

1, т.3 от закона за данъците върху доходите на ФЛ, като се увеличи от 25 на 
40% нормативно-признатите разходи за дейността. 

2. за равенство в третирането на всички осигурени адвокати с лицата по
чл. 4, ал. 1 т. 1 от КСО по същия начин, по който законодателно е закрепено 
равенство в третирането при заплащането на социално осигурителната тежест. 
Поемане на част от вноските на самоосигуряващите се лица за времето на 
извънредно положение - 60% от вноските за социално и здравно осигуряване ; 

3. да бъде удължен срокът за подаване на годишните данъчни декларации
по чл. 50 и 55 от ЗДДФЛ и чл.92 от ЗКПО и за заплащане на дължимия годишен 
данък за 2019 г. до 30.06.2020 г. 

Уважаеми дами и господа, качеството на чуваемост изгражда 
уважението и доверието ни към държавата, особено в този, така деликатен 
момент. По-горе бе споменато, че предстои да бъде приет Законопроект за 
изменение на ЗМДВИП, в мотивите към който се твърди, че е съобразен със 
становищата и бележките на заинтересованите страни, което не личи да е така! 
Смятаме, че не сме, и няма да сме единствените nредставители на адвокатурата 
и/или други представители, упражняващи свободна професия или дейност, 
отправили предложения за изменение на ЗМДВИП в горния или подобен 
смисъл. Това само по себе си сочи на обществено очакване, по отношение на 
което следва да вземете адекватни мерки за справяне с кризата, част от които са 
мерките, предложени в настоящото. 
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