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Променени срокове
в данъчните закони

Във връзка с въведеното на 13 март в страната извънредно положение и с приетия на 23 март Закон за мерките и действията по
време на извънредното положение, се извършиха важни промени
на срокове в данъчните закони, които са в посока облекчение за
бизнеса и са разгледани по-долу.

Срок за подаване на ГДД за юридически лица

•

Срок за подаване на декларация за авансови вноски

•

Срок за подаване на ГДД за ЕТ и земеделски стопани
•
•

Срок за подаване на ГДД за физически лица

Срок за плащане на местни данъци с отстъпка

В случай че лицата не са подали ГДД за 2019 г. до 15 април
2020 г., за тях все пак възниква задължение да подадат ГДД до 15

24.03.2020 г.

•

Лицата, подали ГДД до 15.04.2020 г., ще внасят авансов данък съгласно декларираните данни в същата
тази декларация.

I. ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА
Юридическите лица, които подлежат на облагане с:
• корпоративен данък;

април 2020 г., като в нея трябва да попълнят единствено частта за
деклариране на авансовите вноски.

Лицата, които планират да подадат ГДД след
15.04.2020 г., са длъжни до 15.04.2020 г. да подадат
декларация само за авансовите вноски.

• данък върху разходите;
• алтернативен данък върху хазартната дейност;
• алтернативен данък върху дейността от опериране с
кораби;
• бюджетните предприятия,
имат задължение да подадат годишна данъчна декларация (ГДД)
по ЗКПО в срок до 30 юни 2020 г.

Срокът за подаване на ГДД за 2019 г. е
до 30.06.2020 г.
Тези лица от тях, които са задължени да правят авансови вноски
за корпоративен данък, ако са подали годишна данъчна декларация
преди 15 април 2020 г., внасят авансов данък съгласно декларираните данни.
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По отношение на декларираните авансови вноски, следва да
се отбележи, че лицата имат право да правят корекция (по реда
на чл.88 от ЗКПО), като обръщаме внимание, че крайният срок за
подаване на такава коригираща декларация е до 15 декември 2020
г.

II. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,
УПРАЖНЯВАЩИ
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Физическите лица, които извършват дейност като:

По този начин дружествата, които са затруднени да съставят
ГДД до 15 април и които са задължени да правят авансови вноски,
могат да подадат ГДД до 15 април, в която да определят нулев размер на авансовата вноска. Впоследствие, до 15 декември, те ще
имат възможност да коригират първоначално подадената декларация и да внесат авансово корпоративен данък в същия срок, без да
дължат лихви.

Срокът за подаване на ГДД за 2019 г. за Едноличните
търговци и физическите лица, които са приравнени
на тях, е до 30.06.2020 г.
Тези физически лица, които подадат декларацията си по електро-

• еднолични търговци;

нен път до 31 май 2020 г., имат право да ползват 5% отстъпка от

• земеделски стопани, които са избрали да се облагат като
еднолични търговци;

размера на данъка, но не повече от 500 лв.

• физически лица, които осъществяват търговска дейност,
независимо че не са регистрирани като еднолични
търговци,
имат задължение да подадат годишна данъчна декларация (ГДД)
по ЗДДФЛ в срок до 30 юни на 2020 г.

По отношение на онези физически лица, които са задължени да
правят авансови вноски, важат същите правила, които са в сила и
за юридическите лица, описани по-горе. Единствената разлика при
физическите лица е в това, че декларацията, с която се декларират
авансовите вноски за данък върху доходите на физическите лица,
се подава до 30 април 2020 г.

Едноличните търговци и физическите лица, които
са приравнени на тях, са длъжни до 30.04.2020 г. да
подадат декларация само за авансови вноски, ако в
този срок не са подали ГДД за 2019 г.

III. ФИЗИЧЕСКИ
ЛИЦА
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ
за физическите лица, които не са еднолични търговци или приравнени
на тях, остава до 30 април на 2020 г. Онези от тях, които са подали
декларацията по електронен път в срок до 31 март, имат право да
ползват 5% отстъпка от размера на данъка, но не повече от 500 лв.

Срокът за подаване на ГДД за 2019 г. за Физическите
лица, които не са ЕТ, е до 30.04.2020 г.
Kreston BulMar
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IV. ВНАСЯНЕ НА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ
Лицата, които в срок до 30 юни са предплатили данъка върху
недвижимите имоти и върху превозните си средства, имат право
да ползват 5% отстъпка.
Все пак, ако лицата са решили да внасят данъка на равни части,
без да ползват отстъпка, сроковете за това са съответно 30 юни и

Ограничаване на отговорността
Изложеното в настоящия материал се основава на приложимото
и действащо българско и европейско законодателство.
Изводите, твърденията и изявленията, направени в него, са лично мнение на автора/авторите. Този материал не представлява
становище или консултация по конкретен казус и автора/авторите не носят отговорност за начина, по който читател би го приложил в конкретна ситуация.

31 октомври 2020 г.

Лицата, които са платили целия данък върху недвижими имоти и превозни средства до 30.06.2020 г.,
ползват 5% отстъпка.
автор:

Методи Христов
управляващ съдружник счетоводно обслужвване
metodi.hristov@krestonbulmar.com

Авторски права
Авторските права върху този материал са собственост на
Крестън БулМар ООД.
Авторът дава право създаденият материал да се разпространява в същия вид, като съдържание и графично оформление.
Не се разрешава разпространяване на целия авторски материал
или на отделни части от него във вид, различен от вида, в който
същият е съставен и разпространен първоначално от неговия
автор.

Ако имате нужда от експерти или услуги по данъци,
счетоводство или обжалване на ревизионни актове,
не се колебайте да се свържете с нас!
e-mail: bulmar@bulmar.com / тел.: 0888 17 77 27
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