Настоящият правен анализ съдържа конфиденциална информация, като самият той или част от
него, не може да бъде предоставян, копиран или разкриван по какъвто и да е друг начин, без
предварителното писмено одобрение на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“.
Анализът е изготвен в съответствие с приложимото законодателство, съдебна и административна
практика към посочената по-горе дата и е ограничен до изложените в него въпроси, като всички
дадени примери и направени изводи не бива по никакъв начин да се отнасят към други въпроси, които
не са предмет на настоящия анализ.
В случай, че анализът бъде предоставен на трети лица, дори и със съгласието на Адвокатско
дружество „Гугушев и партньори“, последното не носи никаква отговорност в никоя юрисдикция по
отношение на трети лица, без значение от основанието, на което се търси тази отговорност –
договор, договор в полза на трето лице, груба небрежност, некомпетентност или друго.
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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ предоставя обобщен анализ на основните промени, въведени с
приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година (Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение или Закона), обнародван в Държавен вестник, бр. 28 от
24.03.2020 година (извънреден).
Настоящият анализ e актуален към дата към 24 март 2020 година и отразява всички въведени с
окончателно обнародвания закон новости. Анализът е изготвен от юридическите специалисти
на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ и е предназначен да бъде ползван единствено
с информативна цел. Никаква част от този документ не представлява правен съвет/становище
и няма да се счита за професионално-обвързващ по отношение на Адвокатско дружество
„Гугушев и партньори“.
За повече информация и отговори на конкретни въпроси, свързани с предоставената настояща
информация, можете да се свържете с нас на електронната ни поща office@gugushev.com или
на телефон 00359 2 815 75 10, както и чрез страниците ни във Facebook и LinkedIn.

II.

ИЗМЕНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ, ОБЯВЯВАНЕТО НА
ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ДРУГИ

1. Закон за корпоративното подоходно облагане
С изменения в Закон за корпоративното подоходно облагане до 30 юни 2020 година се
удължава срокът за:
• подаване на годишна данъчна декларация за облагане с корпоративен данък;
• внасяне на корпоративния данък и на данъка върху разходите;
• деклариране на данъка върху помощните и спомагателните дейности по Закона за
хазарта и подаване на годишен отчет за дейността и внасяне на данъка върху приходите
от помощни и спомагателни дейности по Закона за хазарта;
• подаване на годишна данъчна декларация от бюджетните предприятия, когато
подлежат на облагане с данък върху приходите и внасяне на данъка върху приходите от
бюджетните предприятия;
• подаване на годишна данъчна декларация за облагане с данък върху дейността от
опериране на кораби и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби.
• авансовите вноски следва да се декларират до 15 април 2020 година.

2

Лицата, предплатили данъка върху недвижимите имоти и върху превозните средства за цялата
година до 30 юни 2020 година имат право на отстъпката в размер на 5 на сто.
2. Закон за данъците върху доходите на физическите лица
С промени в Закон за данъците върху доходите на физическите лица до 30 юни 2020 година се
удължава срокът за:
• подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на дължимия по декларацията
данък върху годишната данъчна основа от лицата, извършващи стопанска дейност като
търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както
и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани;
• внасяне на данъка върху разходите от горепосочените лица;
• ако декларацията е подадена и данъкът е внесен в срок до 31.05.2020г. лицата имат право
на отстъпка от 5 на сто.
3. Закона за счетоводството
С промени в Закона за счетоводството се удължават следните срокове:
• за публикуване на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността
през 2019 - до 30.09.2020 година;
• за публикуване на декларацията при не осъществяване на дейност през 2019 година - до
30.06.2020 година.
4. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
С промени в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс за времето на извънредното
положение:
• спира да тече давността върху публичните вземания;
• не се прилага 10-годишният давностен срок, с който се погасяват всички публични
вземания независимо от спирането или прекъсването на давността;
• не се образуват изпълнителни производства, освен ако е необходимо да се защитят
важни държавни или обществени интереси, а принудителното изпълнение се спира;
5. Закон за публичното предлагане на ценни книжа
С промени в Закон за публичното предлагане на ценни книжа до 30 септември 2020 година се
удължава срокът за:
• представяне от емитента на регулирания пазар и на комисията на тримесечния отчет за
спазване на условията по облигационния заем в случаите, когато емитентът не е
сключил договор с довереник на облигационерите;
• предоставяне от емитента на довереника на облигационерите на отчет за изпълнение
на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия;
• разкриване публично от емитента на 6-месечен финансов отчет за дейността;
• разкриване публично от емитента на уведомление за финансовото си състояние;
• провеждане на редовното общо събрание на публичното дружество;
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До 31 юли 2020 година се удължава срокът за разкриване публично от емитента на годишния
финансов отчет за дейността си. Срокът за инвестиционния посредник да представя в
комисията и фонда справка за клиентските активи се удължават до края на месеца, следващ
отчетния период.
6. Закон за пазарите на финансови инструменти
С промени в Закон за пазарите на финансови инструменти до 31 юли 2020г. се удължава срокът
за представяне на годишния финансов отчет от инвестиционните посредници и пазарните
оператори.
7. Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други
предприятия за колективно инвестиране
С промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия
за колективно инвестиране се удължава срокът за:
• представяне на комисията от инвестиционното дружество и управляващото дружество
на договорния фонд на годишен отчет - до 31 юли 2020 година;
• представяне в комисията от управляващото дружество на годишен отчет - до 31 юли
2020 година;
• представяне на комисията и на обществеността от националния инвестиционен фонд
от отворен тип на одитиран годишен финансов отчет - до 31 юли 2020 година;
• представяне на комисията от инвестиционното дружество и управляващото дружество
на договорния фонд на шестмесечен отчет – до 30 септември 2020 година;
• представяне от управляващото дружество на счетоводен баланс и отчет за приходите и
разходите към последната дата на всяко тримесечие, както и тримесечен отчет за
капиталовата адекватност и ликвидност – до 30 септември 2020 година;
• представяне от националния инвестиционен фонд от отворен тип на шестмесечен отчет
– до 30 септември 2020 година;
• обявяване от управляващото дружество на колективната инвестиционна схема на
обобщена информация за емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на
дяловете й - 7 работни дни от края на съответния отчетен период.
8. Кодекс за застраховането
С промени в Кодекс за застраховането срокът за представяне от застрахователите и
презастрахователите на месечните отчети и справки се удължава до края на втория месец,
следващ месеца, за който се отнасят.
На Агенция „Митници“ се дават правомощия да предоставя безвъзмездно задържани, иззети,
отнети и изоставени стоки (включително етилов алкохол за дезинфекция) на лечебни
заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни
и общински учреждения. Предоставените акцизни стоки се освобождават от плащане на
акциз.
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ОБОБЩЕНИЕ
С преходните и заключителните разпоредби се отлагат редица срокове, предвидени в
законодателството, свързано с данъчното облагане на физически и юридически лица, с
подаването на годишни финансови отчети, годишни данъчни декларации и други
финансово-счетоводни документи.

Оставаме на Ваше разположение при възлагане на последващо съдействие, включително на
искане за становище с посочените характеристики.

С уважение,
Екипът на Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“
Виктор Гугушев – Партньор
Даниела Петкова – Ръководител на отдел „Корпоративно и Данъчно право“
Илиян Трифонов – Консултант

24 Март 2020г.
гр. София
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