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Поверително

Кратък обзор на основните данъчни промени

— По ЗКПО: 
- 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.
- Променя се редът за деклариране на дължимите авансови вноски в зависимост от датата на 

подаване на ГДД за 2019 г.
— По ЗДДФЛ: 

- 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 ще имат право на 5% отстъпка от сумата за довнасяне на дължимия данък, ако 
годишната им данъчна декларация е подадена по електронен път и данъкът е довнесен до 31 май 
2020 г.

— По ЗМДТ: 
- 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.



Акценти
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Поверително

Някои въпроси по отношение на сроковете 

— Налице ли е ефект върху другите сроковете, предвидени в данъчните закони (извън вече 
коментираните)? Например по отношение на сроковете за внасяне/ възстановяване на ДДС,  на 
срока за подаване на декларацията по чл. 142 от ДОПК и т.н.  

— Какво е отражението на промените върху сроковете по висящи и новообразувани данъчни 
проверки и ревизии? Спира ли/ удължава ли се по силата на закона срокът на назначена проверка 
или ревизия, без да е налице нарочна заповед на компетентния орган?

— Имат ли промените ефект върху сроковете, които трябва да съблюдаваме за оспорване на 
актове на приходните органи по административен ред?

Относими разпоредби: 
“чл. 3. За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

…

2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се 
погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с 
изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и 
наказания…”

“чл. 4. Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:

1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното 
положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни 
субекти…”

“§ 49. Сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране 
на задължения за мита, данъци […] не се променят, освен в случаите по § 25 – 31.”
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Поверително

Ефекти при евентуално забавено плащане на данъчни задължения

— В случай че ни се наложи да забавим плащане на дадено данъчно задължение, ще дължим ли 
законна лихва до отмяната на извънредното положение?

Относими разпоредби: 
„Чл. 6. До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на 
задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните 
последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.“

— В случай на забава в плащането на данъчно задължение, какви мерки могат да бъдат 
предприети от НАП в периода на извънредното положение за обезпечаване/ събиране на 
публичното вземане? 
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Поверително

Авансови вноски, деклариране и възможности за корекция

— Ще имаме ли възможност във всички случаи да коригираме размера на първоначално 
декларираните авансови вноски? Т.е. без значение от това дали годишната данъчна декларация е 
подадена преди или след обичайния законов срок за нейното подаване

— На каква база ще се определя вида на авансовата вноска, ако още не е приключена счетоводно 
2019 г.?

— При първоначално подаване на годишната данъчна декларация само за целите на деклариране 
на авансовите вноски, как ще се попълва декларацията при последващото ѝ подаване в 
предвидения удължен срок? 



Поверително

© 2020 г. КПМГ България ЕООД, българско дружество с ограничена отговорност и фирма-членка на 
КПМГ мрежата от независими фирми-членки, асоциирани с КПМГ Интернешънъл Кооператив („КПМГ 
Интернешънъл”), швейцарско юридическо лице. Всички права запазени.

Името и логото на KPMG са регистрирани търговски марки или търговски марки на 
КПМГ Интернешънъл.

Информацията, съдържаща се тук, е от общ характер и не се отнася до конкретно състояние на никое 
лице или дружество. Независимо че полагаме усилия за представяне на точна и навременна 
информация, не може да се гарантира точността на данните към датата на получаването им или 
точността им в бъдеще. Не следва да се предприемат действия въз основа на тази информация, без 
съответен професионален съвет след пълно проучване на конкретната ситуация.
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