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За информация

Обнародвани промени в ЗДДФЛ

В осмия брой на Данъчни новини за 2017 година обобщаваме
промените, въведени в (Закона за данъците върху доходите на
физическите лица) ЗДДФЛ със Закона за изменение и допълнение
на ЗДДС, обнародван в брой 97 на Държавен вестник от 5
декември 2017. Промените влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Годишна данъчна декларация

Предварителен срок за подаване на декларация

От 31 март на 31 януари на следващата година се измества
предварителният срок за подаване на годишна данъчна
декларация с цел ползване на 5% отстъпка. 31 януари вече ще
бъде и срокът за внасяне на дължимия данък. В допълнение,
въведеният максимален праг на отстъпката е намален на 500 лв.
Тези промени ще са валидни и по отношение на данъчните
декларации за доходите, получени през 2017 г.

Останалите изисквания за ползването на отстъпката остават
валидни, а именно декларацията да е подадена електронно и
данъчно задълженото лице да няма подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения към момента на подаване на
декларацията.

Деклариране на необлагаеми доходи

С годишната декларация за 2017 г. за първи път ще се даде
възможност и за деклариране на необлагаеми доходи, полученото
имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото
имущество с възстановено право на собственост по реда на
нормативен акт. Целта на тази промяна е да даде възможност на
данъчно задълженото лице да декларира целия си доход за
годината, което в последствие може да представлява улеснение
при проверки и ревизии от страна на органите по приходите.

Удостоверяване на внесените в чужбина данъци и
осигурителни вноски

Разширява се обхватът/видът на документите, които данъчно
задълженото лице може да използва, за да докаже внесените в
чужбина данъци и осигурителни вноски. Към годишната данъчна
декларация за 2017 г. местните физически лица ще могат да



прилагат „доказателства“ за внесените в чужбина данъци и
задължителни осигурителни вноски, вместо официални
„удостоверения“, издадени от компетентните власти на другата
държава .
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Задължения за деклариране на доходи от предприятия-
платци

Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ

Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ следва задължително да се
подава по електронен път в случаите, когато задължението за
нейното подаване е възникнало след 31 декември 2017 г.

Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

Променя се и срокът за подаване на справка по чл. 73 ал.1 от
ЗДДФЛ от 30 април на 15 март на следващата година. Първата
данъчна година, за която изменението е в сила, е за доходи,
изплатени през 2017 г.
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