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За информация

Обнародвани промени в ДОПК

Данъчни новини на KPMG представя законодателни промени
в ДОПК

В петия брой на Данъчни новини за 2017 година обобщаваме по-
важните промени, въведени със Закона за изменение и
допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК), обнародван в брой 92 на Държавен вестник от 17
ноември 2017. Промените касаят както ДОПК, така и редица
данъчни закони, и други нормативни актове. Промените влизат в
сила от 1 януари 2018 г. с изключение на тези, за които са
предвидени други срокове, както е посочено по-долу.

С направените промени се предвижда намаляване на
административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез
премахване на изискването за представяне на някои официални
удостоверителни документи на хартиен носител. Изменя се и
режимът на отговорността на съдружници/акционери за
задължения за данъци и осигурителни вноски на юридическо
лице.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Отговорност на съдружници/акционери

Конкретизират се предпоставките, при наличието на които
се презумира недобросъвестност на съдружници/
акционери при прехвърляне на дялове/акции. Такива не
бяха формулирани достатъчно прецизно при изменението
на ДОПК от месец август 2017 г., с което беше
регламентирана отговорност за задължения за данъци и
осигурителни вноски при недобросъвестно прехвърляне.
Уточнява се, че недобросъвестност е налице, когато
съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е
свръхзадължено или неплатежоспособно и е извършил
разпореждането с дружествени дялове/акции преди по-



ранната от двете дати: (i) датата на обявяване в Търговския
регистър на молбата на длъжника за откриване на
производство по несъстоятелност или (ii) датата на
вписване на решение на съда по несъстоятелността за
откриване на производство по несъстоятелност на
длъжника.
Отпада отговорността на съдружника/акционера, когато
съдът по несъстоятелността прекрати производството по
несъстоятелност поради утвърждаване на план за
оздравяване или въз основа на договор за уреждане на
плащането на паричните задължения съгласно правилата
на Търговския закон.
Промените в ДОПК относно отговорността на
съдружниците/акционерите влизат в сила на 21 ноември
2017 г

Намаляване на административната тежест

Предвижда се възможност Агенция „Митници“ и общините
също да предоставят служебно по електронен път
информация за наличие или липса на задължения.
Отпада задължението за уведомяване на НАП при
заличаване на едноличен търговец от Търговския регистър.

Подаване на отчети по държави

Прецизират се правилата във връзка с подаването на
отчети по държави, като са въведени нови разпоредби,
които отразяват влиянието на валутните разлики върху
определения праг от 750 млн. евро.
Предвидено е, че българско съставно предприятие - част
от многонационална група предприятия (МГП), не подава
отчет по държави в България, в случай че консолидираните
приходи на МГП за данъчната година, предхождаща
отчетната данъчна година, не надвишават прага,
определен в юрисдикцията на крайното предприятие
майка, който приблизително съответства на
равностойността на 750 млн. евро, изчислена в местната
валута на тази юрисдикция. При изчислението на
равностойността се използва съответният валутен курс към
януари 2015 г.
Промените влизат в сила от 21 ноември 2017 г.

Начало

Закон за счетоводството

Предприятия, които не са извършвали дейност през
отчетния период, се освобождават от задължението за
публикуване на финансови отчети за съответната година.
Дружествата ще трябва да декларират това обстоятелство
чрез публикуване на декларация в Търговския регистър в
срок до 31 март на следващата година, като такси за
публикуването на декларацията няма да се дължат.



Начало

Закон за корпоративно подоходно облагане

Освобождават се от задължението за подаване на годишна
данъчна декларация по реда на чл.92 от ЗКПО
юридическите лица, които през данъчната година не са
осъществявали дейност по смисъла на Закона за
счетоводството.
Изменението влиза в сила от 1 януари 2018 г., но ще бъде
приложимо и по отношение на годишната данъчна
декларация за 2017 г.

Начало

Закон за местните данъци и такси

Удостоверяването на заплатен данък върху превозните
средства за целите на извършване на годишен преглед за
техническа изправност на превозното средство ще може да
се извършва и чрез достъп до автоматизираните системи
за обмен на информация, освен на издаден или заверен от
общината документ, както досега.
Няма да се заплаща такса за изискването и
предоставянето на информация за наличие или липса на
задължения на данъчно задълженото лице към
съответната община.

Начало

Закон за данък върху добавената стойност

Отпада задължението за съставяне и подаване на опис за
наличните активи при регистрация по ЗДДС.
Създава се възможността от 1 януари 2019 г. лицата да
могат да се регистрират по ЗДДС доброволно при
първоначалната им регистрация в Агенцията по
вписванията. В този случай отпада задължението за
подаване на справка за облагаемия оборот. Запазва се 7-
дневният срок за извършване на проверка от приходните
органи на основанието за регистрацията.
Предвижда се възможността от 1 януари 2019 г.
заявлението за регистрация по ЗДДС да се подава и от
адвокат, изрично упълномощен с писмено пълномощно по
реда на Закона за адвокатурата.

Начало

Закон за акцизите и данъчните складове



Отпада изискването за лицата, вписани в Търговския
регистър, да декларират, че не са в производство по
несъстоятелност или ликвидация, при подаване на искане
за издаване на: лиценз за управление на данъчен склад,
удостоверение за освободен от акциз краен потребител,
регистрация по чл. 57а от ЗАДС, регистриран получател,
временно регистриран получател, регистриран изпращач.
При подаване на посочените искания от въпросните лица
отпада и изискването да декларират пред митническите
органи, че нямат извършено тежко или повторно
нарушение по ЗАДС.

За информация
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