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ВЪВЕДЕНИЕ: 

На 13 март 2020 г. бе обявено извънредно положение на територията на цялата страна, във връзка 
със световното разпространение на COVID-19, включително и в България. 

След обсъждане и приемане на мотивите на президента за налагане на вето, парламентът прие 
нов Закон за мерките и действията по време на извънредното положение („Законът“), обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 
2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г. 

 

ПРОМЕНИТЕ: 
Новият закон предвижда удължаване на срокове за деклариране и внасяне на конкретни данъчни 
задължения и данъци, както и спиране на срокове само в определени административни 
производства. Доколкото предприетият подход е по-скоро частичен и отнасящ се до конкретни 
хипотези, от особена важност за данъчно задължените субекти е да се информират относно 
сроковете, които текат в текущи и/или предстоящи административни производства, в които участват, 
и прилагането на новите правила по отношение на тях. 

 

 НОВОВЪВЕДЕНИЯ ОТНОСНО КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 
 
 

 До 30 юни 2020 г. (вместо 31 март) се удължава срокът за подаване на годишна данъчна 
декларация за резултата от 2019 г. от задължените лица, които се облагат с корпоративен 
данък. 
 

 До 30 юни 2020 г. (вместо 31 март) се удължава и срокът за заплащане на корпоративния 
данък, както и данъкът върху разходите. 
 

 През 2020 г. авансовите вноски по ЗКПО се правят при съобразяване със следните особености: 

ДАНЪЧЕН БЮЛЕТИН 
24 март 2020 г. 

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 

ВЪВЕДЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПОВОД 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 
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(i) Ако до влизане в сила на новия Закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., 
авансовите вноски се правят в размер на декларираното, като е възможно да се подаде коригираща 
декларация; 

 (ii) Ако до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски 
се правят в размера на декларираното; 

(iii) Ако до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите 
вноски се декларират като се попълва само тази част от декларацията, която се отнася до авансовите 
вноски. 

 
 До 30 юни 2020 г. се удължава срокът, в който при предплащане на данъка върху 

недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година ще важи 
отстъпка от 5%. 
 
 
 НОВОВЪВЕДЕНИЯ ОТНОСНО ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ 

ЛИЦА 

 

 До 30 юни 2020 г. (вместо 30 април) се удължава срокът за подаване на годишна данъчна 
декларация и плащане на данъка по Закона за данъците върху доходите на физически лица 
(ЗДДФЛ) само за лицата, които са търговци по смисъла на Търговския закон, включително за 
еднолични търговци и регистрирани земеделски стопани. 
 

 До 31 май 2020 г. се удължава срокът за ползване на отстъпка в размер на 5% от дължимия 
данък за тези  лица. 

NB: Непроменени остават сроковете за останалите физически лица по ЗДДФЛ – съгласно чл. 53 от 
ЗДДФЛ до 30 април 2020 г. се подават годишните данъчни декларации, като отстъпката в размер на 
5% от дължимия данък ще се ползва при електронно подаване на декларацията и плащане на данъка 
до 31 март 2020 г. 

 

 ДРУГИ НОНОВЪВЕДЕНИЯ 
 

 През 2020 г. при съставяне на годишните финансови отчети за 2019 г. подписите по чл. 25, ал. 
2 и 4 от Закона за счетоводството може да бъдат електронни подписи по смисъла на чл. 13 от 
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Когато всички 
подписи върху годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, не се 
изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В този случай върху 
годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва регистрационният номер на одитора 
от регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит. 
 

 До 30 септември 2020 г. (вместо 30 юни) се удължава срокът за публикуване на 
индивидуалните и консолидираните финансови отчети за 2019 г. 
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 До 30 юни 2020 г. (вместо 31 март) предприятията, които не са извършвали дейност през 2019 

г., декларират това обстоятелство. 
 

 До отмяна на извънредното положение абсолютният 10-годишен давностен, с който се 
погасяват всички публични вземания не се прилага. За срока на извънредното положение 5-
годишният давностен срок за данъци също спира да тече. 
 

 За срока, за който е обявено извънредното положение, се спира принудителното изпълнение 
по Данъчноосигурителния процесуален кодекс, като извършените до спирането действия 
запазват силата си. В този период публичният изпълнител не може да извършва нови 
изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както 
и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Настоящият бюлетин не представлява правен съвет, а има единствено и само информативен 
характер във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г. 


