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Справка за някои променени срокове във връзка с извънредното положение 2020 година
1. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ:
За авансовите вноски по глава Четиринадесета на ЗКПО виж следващата страница!
№:
Нормативен запис:
1.1. чл. 92, ал. 2

Обяснение:

Нов срок:

Годишна данъчна декларация

1.2. чл. 93

Внасяне на корпоративния данък за 2019 година

1.3. чл. 217, ал. 2

Внасяне на данък върху разходите за 2019 година

1.4. чл. 219, ал. 4

Деклариране и внасяне на данък върху помощните и спомага-телните
дейности по смисъла на Закона за хазарта се декларира

1.5. чл. 219, ал. 5

Подаване на годишен отчет за дейността от данъчно задълже-ните лица
занимаващи се с хазартна дейност

1.6. чл. 241, ал. 2

Внасяне на алтернативния данък върху приходите от помощни и
спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

1.7. чл. 252, ал. 1

Подаване на годишна данъчна декларация за данък върху приходите от
сделки по чл. 1от Търговския закон на бюджетните предприятия.

1.8. чл. 253

Внасяне на данък върху приходите от сделки по чл. 1от Търговския закон
на бюджетните предприятия.

1.9. чл. 259, ал. 2

Подаване на годишна данъчна декларация за дейността от опериране на
кораби

1.10. чл. 260

30. ЮНИ. 2020 ГОД.

Внасяне на данък от дейност от опериране на кораби
Продължава на следващата страница с авансовите вноски!
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1.11. АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК:
1.11.1. При подадени годишни данъчни декларации до …. 2020 год. авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; при
необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
1.11.2. При подадени годишни данъчни декларации до 15. 04. 2020 год. авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
1.11.3. При подадени годишни данъчни декларации след 15. 04. 2020 год. авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна
декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.
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2. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:
№:

Нормативен запис:

2.1. чл. 43, ал. 8

Обяснение:
Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла
на Търговския закон, включително едноличните търговци и регистрираните
земеделски стопани избрали да се облагат като еднолични търговци подават
декларация за авансовите вноски, като за определянето и внасянето им
спазват реда описан в точка 1.11. по-горе на тази страница.

Нов срок:

30. АПРИЛ. 2020 ГОД.

2.2. чл. 47, ал. 2

Деклариране и внасяне на данъците върху разходите от лицата,
извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския
закон, включително едноличните търговци и регистрираните земеделски
стопани избрали да се облагат като еднолични търговци.

2.3. чл. 50

Годишна данъчна декларация с изключение на случаите посочени в т. 2.5.

2.4. чл. 53, ал. 6

Ползване на отстъпка от 5 на сто при внасяне на данък върху доходите при
определени условия с изключение на случаите посочени в т. 2.6.

2.5. чл. 50, чл. 51, ал. 1

Годишна данъчна декларация от лицата, извършващи стопанска дейност
като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните
търговци и регистрираните земеделски стопани избрали да се облагат като
еднолични търговци

30. ЮНИ. 2020 ГОД.

2.6. чл. 53, ал. 6

Ползване на отстъпка от 5 на сто при внасяне на данък върху доходите при
определени условия от лицата, извършващи стопанска дейност като
търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните
търговци и регистрираните земеделски стопани избрали да се облагат като
еднолични търговци

31. МАЙ.2020 ГОД.
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3. ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС:
№:
Нормативен запис:
3.1. чл. 171, ал. 2

Обяснение:
Срок за абсолютна погасителна давност на всички публични вземания

Нов срок:
Не се прилага!

3.2. чл. 172, ал. 1

При:
1. започнало производство по установяване на публичното вземане - до
издаването на акта, но за не повече от една година;
2. изпълнението на акта, с който е установено вземането, бъде спряно - за
срока на спирането;
3. дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането - за
срока на разсрочването или отсрочването;
4. обжалване на актът, с който е определено задължението;
5. налагането на обезпечителни мерки;
6. образувано наказателно производство, от изхода на което зависи
установяването или събирането на публичното задължение.

Давността спира да тече за
времето на извънредното
положение!

3.3. чл. 193, ал. 4

Ако в срок до 6 месеца от откриване на производството по несъстоятелност
на длъжника публичният изпълнител не е реализирал имуществото по ал.
1, то се предава от публичния изпълнител на синдика и се реализира в
производството по несъстоятелност.

Срокът спира да тече при
извънредното положение!

3.4. чл. 246, ал. 10

Публичният изпълнител въвежда купувача на имота във владение в 7дневен срок въз основа на издаденото постановление. Въводът се извършва
срещу всяко лице, което се намира във владение на имота. Това лице може
да се защити само с иск за собственост по реда на чл. 269.

Срокът спира да тече при
извънредното положение!
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Преустановяват се следните действия по ДОПК:
3.5. не се образува изпълнително производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено
важни държавни или обществени интереси, или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда;
3.6. принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спира; извършените до спирането действия запазват силата си; след
спирането 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; изпълнителното производство се възобновява след изтичане на срока, за който е
обявено извънредното положение; преди изтичане на срока на извънредното положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане
на публичния изпълнител по искане на длъжника, за изпълнение върху:
а) вземания и парични средства от банки;
б) вземания от трети лица;
в) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове.
3.7. след реализиране на изпълнението по т. 3.6., букви „а“, „б“ и „в“ изпълнителното производство се спира;
*

*

*

4. Забележка
Сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци включително и акцизи,
задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични задължения, регламентирани в
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената
стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси,
Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят, освен в случаите по точки 1-3 от тази справка.
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5. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО:
№:

Нормативен запис:

5.1. чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3

5.2. чл. 38, ал. 9, т. 2

Обяснение:
1. обявяване в търговския регистър и на ЮЛНЦ на годишен финансов отчет
от всички търговци по смисъла на Търговския закон;
2. обявяване в търговския регистър и на ЮЛНЦ на годишен финансов отчет
от юридическите лица с нестопанска цел;
3. публикуване на годишен финансов отчет н икономическо издание или
чрез интернет от станалите предприятия.
Предприятията без дейност декларират това обстоятелство в търговския
регистър.

Нов срок:

30. СЕПТЕМВРИ. 2020 ГОД.

30. ЮНИ.2020 ГОД.

Забележка за подписването на годишните финансови отчети да 2019 год.
5.2. 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 регистрационния номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за
независимия финансов одит.
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6. ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ:
№:
Нормативен запис:
6.1. чл. 62, ал. 3
6.2. чл. 108, ал. 1, т. 9

Обяснение:
Публикуване на доклад за прозрачност на одитора;
Изготвяне и предоставяне на КПНО на доклад за дейността на одитните
комитети.
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7. ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА:
№:

Нормативен запис:

7.1. чл. 77з, ал. 1, т. 5

Обяснение:
Приемане и представяне пред Сметната палата на годишния отчет за
дейността и годишния финансов отчет от Фонда за компенсиране на
инвеститорите

Нов срок:

7.2. чл. 100б, ал. 8

Отчет за спазване на условията по облигационен заем от емитентите на
заема.

7.3. чл. 100е, ал. 1, т. 2

Отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на
облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от
облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и
за състоянието на обезпечението от емитентите на заема;

7.4. чл. 100о, ал. 1 и 2

Индивидуален и консолидиран (ако такъв се изготвя) финансов отчет на
емитента;

7.5. 100о1, ал. 1 и 2

Публично уведомление от емитента за финансовото му състояние;

7.6. чл. 115, ал. 1

Провеждане на общото събрание на публично дружество;

7.7. чл. 139, ал. 2

Годишен отчет на "Централен депозитар" - АД;

7.8. чл. 100н, ал. 1 и 2

Публикуване на индивидуалния и консолидирания (ако такъв се изготвя)
годишен финансов отчет от емитентите;

31. ЮЛИ. 2020 ГОД.

7.9. чл. 77н, ал. 12

Представяне на справка за клиентските активи към последния ден на
предходния месец от инвестиционният посредник

До края на месеца следващ
месеца, за който се изготвя
справката
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8. ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ:
№:
Нормативен запис:
8.1. чл. 128, ал. 4
8.2. чл. 190, ал. 1

Обяснение:
Годишният финансов отчет на инвестиционния посредник
Годишен отчет на пазарния оператор
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9. ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО
ИНВЕСТИРАНЕ:
№:

Нормативен запис:

9.1. чл. 60, ал. 1, т. 1

Обяснение:
Годишен отчет на инвестиционни дружества и управляващи дружества на
договорен фонд;

Нов срок:

31. ЮЛИ. 2020 ГОД.

9.2. чл. 92, ал. 1

Годишен отчет на управляващо дружество;

9.3. чл. 191, ал. 2, т. 1

Одитиран годишен финансов отчет, на Националния инвестиционен фонд
от затворен тип;

9.4. чл. 60, ал. 1, т. 2

Шестмесечен отчет на инвестиционни дружества и управляващи дружества
на договорен фонд;

9.5. чл. 92, ал. 2

Отчет на управляващо дружество на тримесечен счетоводен баланс и отчет
за приходите и разходите

9.6. чл. 191, ал. 2, т. 2

Шестмесечен отчет, обхващащ първите 6 месеца на финансовата година на
Националния инвестиционен фонд от затворен тип.

9.7. чл. 64, ал. 2

Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема обявява в
комисията обобщена информация за емисионните стойности и цените на
обратно изкупуване на дяловете

7 ДНИ ОТ КРАЯ НА
СЪОТВЕТНИЯ ОТЧЕТЕН
ПЕРИОД

9.8. чл. 51

При констатирани нарушения, привеждане на активите в съответствие с
инвестиционните ограничения, чрез сделки за продажба.

9.9. чл. 52

Уведомление за извършеното нарушение по т. 7.8.

7 МЕСЕЦА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ
НА НАРУШЕНИЕТО
20 ДНИ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА
НАРУШЕНИЕТО
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