
Данъчни промени въведени със Закона за
мерките и действията по време на
извънредното положение
Март 2020

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за местните данъци и такси

Непроменени срокове в данъчното и осигурителното
законодателство

Спиране или неприлагане на някои срокове

Изготвяне, подписване и публикуване на годишните
финансови отчети (ГФО) за 2019 г., съгласно Закона за
счетоводството:

Как можем да помогнем?

В този брой на Данъчни новини за 2020 година обобщаваме по-
важните промени, касаещи данъчното облагане и изготвянето и
подаването на годишните финансови отчети за 2019 г., въведени със
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Законът беше окончателно приет от Народното събрание на 23 март
2020 г., след като президентът упражни правото си на вето и го върна
за ново обсъждане. Законът беше обнародван в Държавен вестник на
24 март 2020 г.

Законът въвежда специални разпоредби по прилагане през 2020 г. на
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за
облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните
данъци и такси (ЗМДТ), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК) и Закона за счетоводството (ЗСЧ).

Закон за корпоративното подоходно облагане
Срок за деклариране и плащане на данъчните задължения



Срокът за подаване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92
от ЗКПО за 2019 г. и за плащането на данъците, декларирани с нея, се
удължава до 30 юни 2020 г.

В същия срок се подават декларациите и се внасят данъците,
свързани с (i) помощните и спомагателните дейности по смисъла на
Закона за хазарта, (ii) приходите на бюджетните предприятия и (iii)
дейността от опериране на кораби.

Авансови вноски за корпоративен данък за 2020 г.

Редът за изчисляване и сроковете за внасяне на авансовите вноски за
2020 г. се запазва. Променя се редът за деклариране на дължимите
авансови вноски в зависимост от датата на подаване на ГДД за 2019 г.,
а именно:

В случай че ГДД за 2019 г. е подадена преди влизането в сила
на Закона за мерките по време на извънредното положение,
авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното,
като впоследствие може да се подават декларации за промяна
на авансовите вноски по чл. 88 от ЗКПО по общия ред на
закона.
В случай че ГДД за 2019 г. е подадена след влизането в сила на
закона и преди 15 април 2020 г., авансовите вноски се правят в
размер, съгласно декларираното.
От задължените лица, които са се възползвали от удължения
срок и не са подали ГДД за 2019 г. до 15 април 2020 г. се
изисква до тази дата да декларират размера на авансовите
вноски за 2020 г., като подадат ГДД, но попълнена само в частта
за изчисление на авансовите вноски за 2020 г.

Корекции (намаление или увеличение) на авансовите вноски,
декларирани с годишната данъчна декларация за 2019 г., се
извършват с декларацията по чл. 88 от ЗКПО.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Срокът за подаване на годишна данъчна декларация за доходите и за
заплащане на годишния данък за еднолични търговци и лицата, които
не са вписани като търговци, но се облагат по реда за едноличните
търговци, се удължава до 30 юни 2020 г. Тези лица, които имат право
на 5% отстъпка от сумата за довнасяне на дължимия данък, ще могат
да се възползват ако годишната им данъчна декларация е подадена и
данъкът е внесен до 31 май 2020 г.

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация за всички
останали физически лица остава непроменен: 30 април 2020 г. 5%
отстъпка при изпълнението на заложените в закона изисквания може
да се използва до 31 март 2020.

Закон за местните данъци и такси
Предоставя се отстъпка от 5 % на лицата, предплатили до 30 юни за
цялата 2020 г. данъка върху недвижимите имоти или данъка върху
превозните средства. Разпоредби относно таксата за битови отпадъци
за 2020 г. не се съдържат в текста на закона.

Непроменени срокове в данъчното и осигурителното
законодателство
Освен по отношение на изрично предвидените промени за 2020 г., с
този закон не се променят други срокове и производства по



установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на
публични вземания по реда на ДОПК, Закона за митниците, ЗДДС,
ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, КСО, ЗЗО и Закона за хазарта.

Спиране или неприлагане на някои срокове
До отмяната на извънредното положение спират да текат или не се
прилагат някои давностни срокове и не се образуват изпълнителни
производства за публични вземания, както следва:

Давността за погасяване на публичните задължения спира да
тече за времето на обявеното извънредно положение. До
отмяна на извънредното положение не се прилага 10-
годишният срок за погасяване на публичните вземания.
Не се образува изпълнително производство по реда на ДОПК,
като са предвидени специални и особени случаи, за които тази
забрана не се отнася (не се предвижда забрана за налагане на
предварителни обезпечителни мерки в хода на ревизионно
производство и за обезпечения на доказателства при
фискалния контрол).
Спира се принудителното изпълнение върху имуществото на
длъжниците за публични вземания, но могат да се налагат
обезпечителни мерки и да се разпределят суми, които са
постъпили по изпълнителното дело. По искане на длъжника
може да се извършва изпълнение върху негови ценности в
трезори, върху негови вземания и средства в банки.

Давностните срокове за установяване на административни нарушения
и за погасяване на глоби и имуществени санкции не се удължават и
не спират да текат за времето, през което действа извънредното
положение.

Изготвяне, подписване и публикуване на годишните
финансови отчети (ГФО) за 2019 г., съгласно Закона за
счетоводството:

Срокът за публикуване на ГФО за 2019 г. се удължава до 30
септември 2020 г., а срокът за подаване на декларация от
лицата, които не се осъществявали дейност се удължава до 30
юни 2020 г.;
Предвидена е възможност при съставянето на годишните
финансови отчети за 2019 г. подписите на ръководителя на
предприятието, на съставителя на отчета и на регистрираните
одитори, извършили независим финансов одит на отчета, да
бъдат електронни подписи по смисъла на чл.13 от Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Как можем да помогнем?
Екипът на КПМГ остава на ваше разположение при въпроси или нужда
от съдействие относно тълкуването и прилагането на Закона и
въведените с него промени.
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