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Държавна помощ за регионално развитие

Държавна помощ за земеделски стопани

Условия, касаещи общите изисквания за преотстъпване на
корпоративен данък

Временна солидарна вноска

В това издание на Данъчни новини обобщаваме промените в Закона
за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), обнародвани в брой 99
на Държавен вестник от 13 декември 2022 г.

Държавна помощ за регионално развитие
Прилагането на държавна помощ под формата на данъчно
облекчение, представляващо държавна помощ за регионално
развитие по реда на ЗКПО се продължава за периода 2022 г. – 2027 г.,
в съответствие с Насоките на Европейската комисия за регионална
държавна помощ (2021/С 153/01), които са в сила от 1 януари 2022 г.

Правят се следните промени:

— Кръгът на лицата, които могат да ползват държавната помощ за
регионално развитие под формата на преотстъпен данък се
ограничава до проект за първоначална инвестиция на данъчно
задължено лице, което се квалифицира като микро-, малко или
средно предприятие съгласно условията, посочени в
Препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. относно
определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ, L
124/36 от 20 май 2003 г.).

— Данъчно задължените лица, които извършват дейност в
секторите транспорт, лигнитни въглища, въглища, стоманодобив,
енергетика, широколентови мрежи, рибарство и аквакултури,
първично производство, преработка и предлагане на пазара на
селскостопански продукти, посочени в приложение № 1 на
Договора за функционирането на Европейския съюз няма да
могат да ползват държавна помощ за регионално развитие
съгласно ЗКПО.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bg/pdf/2022-12-22-CITA_EN.pdf


— Предвиждат се скъсени срокове (три вместо пет години) за
поддържане на дейността, свързана с първоначалната
инвестиция, в съответната община с висока безработица, както и
за използване на нематериалните активи, включени в
първоначалната инвестиция, единствено в дейността на данъчно
задълженото лице.

— Съкращава се срока за извършване на първоначалната
инвестиция, който от четири се променя на три години.

— Отпадат някои от условията съгласно изтеклата схема за
държавна помощ, предвидени в чл. 189 от ЗКПО.

— Правят се промени в допълнителните условия относно
първоначална инвестиция, част от голям инвестиционен проект
или от единен инвестиционен проект.

Данъчното облекчение ще може да се приложи след постановяване на
положително решение от Европейската комисия относно
съответствието му с Насоките на Европейската комисия за регионална
държавна помощ.

Корпоративният данък за 2022 г. ще може да се преотстъпва, в случай
че е подаден формуляр за кандидатстване в срок от 1 януари 2023 г.
до 31 май 2023 г., налице е одобрение от страна на Българската
агенция за инвестиции до 30 юни 2023 г. и са изпълнени всички
условия на ЗКПО за прилагане на данъчното облекчение,
представляващо държавна помощ за регионално развитие.

Не се допуска преотстъпване на авансови вноски до датата на
решението на Европейската комисия.

Правото на преотстъпване на данък се предвижда да се прилага до 31
декември 2027 г., в т.ч. за корпоративния данък за 2027 г.

Държавна помощ за земеделски стопани
Данъчно облекчение за корпоративен данък съгласно чл. 189б от
ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, ще
може да се ползва и от 1 януари 2023 г. при условията на нотификация
пред Европейската комисия съгласно действащото европейско
законодателство.

Условия, касаещи общите изисквания за преотстъпване на
корпоративен данък
Прецизират се разпоредбите на чл. 167 от ЗКПО относно това кога ще
се счита, че не са налице публични задължения, подлежащи на
принудително изпълнение, задължения по санкции по влезли в сила
наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните
актове относно публичните задължения, както и съответните лихви,
свързани с тяхното невнасяне.

Временна солидарна вноска
Транспонират се в местното законодателство разпоредбите на Глава
III на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г.
относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията,
като се въвежда задължение за внасяне на временна солидарна
вноска за дружествата, извършващи дейност в отраслите на суровия
нефт, природен газ, въглища и нефтопреработване.



Временната солидарна вноска в размер на 33 на сто ще се определя
на база на данъчните печалби за 2022 г. и за 2023 г., формирани
съгласно разпоредбите на ЗКПО, които надхвърлят с повече от 20%
средната стойност на облагаемите печалби, определени съгласно
националните данъчни правила, през четирите данъчни години 2018 г.
– 2021 г.

Временната солидарна вноска ще се декларира c ГДД по чл. 92 от
ЗКПО и същата ще се признава за данъчни цели за текущ разход за
дейността. Срокът за плащане на временната солидарна вноска е 30
юни на годината следваща годината, за която се отнася (подобно на
плащането на годишния корпоративен данък).

За навнесената в срок временна солидарна вноска ще се дължат
лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други
подобни държавни вземания. Също така тя е публично държавно
вземане, което ще подлежи на принудително изпълнение от публичен
изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Дава се също така възможност на задължените лица да правят
авансови вноски за временната солидарна вноска.

Разпоредбата влиза в сила със задна дата от 8 октомври 2022 г.
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