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ДАНЪЧНИ НОВИНИ

TAX NEWS

След приемането на последните промени в
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(„ДОПК“), обнародвани в брой 92 от
17.11.2017 г. на Държавен вестник и
приемането на промени в Закона за данък
върху добавената стойност (“ЗДДС”),
обнародвани в брой 97 от дата 5.12.2017 г. на
Държавен вестник, в сила от 2018 г. по
съществените изменения в данъчните закони
са разгледани и обобщени в настоящия
бюлетин.
Освен
тези
промени,
от
01.01.2020 г. ще влязат в сила и промени в
Закона за местните данъци и такси, които
ще променят също и начина на формиране на
таксата за битови отпадъци.

Following adoption of the latest amendments in
the Tax and Social Security Procedure Code
(„TSSPC“) promulgated in State Gazette issue
92 from 17.11.2017 and in the Law on Value
Added Tax (“LVAT”) promulgated in State
Gazette issue 97 from 5.12.2017, in force as of
2018, the more important changes in the tax laws
have been outlined herein below. Furthermore,
amendments in the Law on Local Taxes and
Fees (“LLTF”), which will change the way
household waste fees are determined, will take
effect as of 01.01.2020.

❖

Корпоративно подоходно
облагане

❖

Corporate Income Taxation

Промяна при задължението за подаване
на годишна данъчна декларация

Change in the obligation for filing of annual
tax return

От 01.01.2018 г. отпада задължението за
подаване на годишна данъчна декларация и
годишен отчет за дейността от данъчно
задължените лица, които през съответната
календарната година не са осъществявали
дейност
по
смисъла
на
Закона
за
счетоводството.

As of 01.01.2018 taxable entities who did not
conduct activity for the respective calendar year
in the meaning of the Law on Accountancy will
no longer be under the obligation to file an
annual tax return and annual activity report.

От същата дата влиза в сила и отмяната на
законовата
разпоредба,
даваща
възможността лицата да ползват отстъпка в
размер 1 на сто от дължимия годишен
корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.
при
подаване
на
годишна
данъчна
декларация и годишен отчет за дейността до
31 март на следващата година по електронен
път.

As of the same date the statutory provision
providing possibility to apply 1% discount (but not
more than BGN 1,000) from the annual corporate
tax due, if the annual tax return and the annual
activity report were filed electronically until 31st of
March, is abolished.
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❖

Промени при облагането на
физически лица

❖

Personal Taxation Highlights

Промяна, касаеща приложенията към
годишната данъчна декларация относно
размера на внесените в чужбина данъци и
осигурителни вноски

Change on the attachments to the annual tax
return in respect to the amount of taxes and
social security contributions paid abroad

Разширява се обхватът на доказателствата,
чрез които ще се доказва размерът на
внесените в чужбина данък и задължителни
осигурителни
вноски.
След
промяната
доказване ще бъде възможно с всякакви
доказателства, а не само чрез удостоверения,
издадени от компетентните власти на
чуждата държава. Така, местните физически
лица ще могат да доказват размера на
внесените в чужбина данъци и осигурителни
вноски посредством прилагане към годишната
данъчна
декларация
на
всякакви
доказателства, което представлява по-широка
формулировка, предоставя възможност да се
прилагат различни доказателства и улеснява
доказването.

The scope of possible evidence through which
the amount of taxes and mandatory social
security contributions that have been paid abroad
is now broadened. Following the amendment,
evidencing will be possible by way of any type of
evidence and not only with certificates issued by
the competent authorities of the foreign state.
Thus, local taxable persons will be able to prove
the amount of the taxes and social security
contributions paid abroad by attaching to their
annual tax return any evidence in that respect,
which broadens the possibility to attach different
documents and facilitates the process.

Деклариране на необлагаеми доходи

Declaring of non-taxable income

Ще бъде предоставена възможност на
местните физически лица да могат да
декларират в годишната данъчна декларация
придобитите от тях необлагаеми доходи.
Целта е да се оптимизират проверките и
ревизиите на физическите лица във връзка
със
съпоставката
между
имуществото
придобито през годината и декларираните от
лицата доходи.

Local natural taxable persons will have the option
to declare their non-taxable income in the annual
tax return. The aim is to optimize tax inspections
and tax audits of natural persons in relation to
comparison between the property acquired
during the year and the income declared by the
persons.

Промени при подаването на декларации

Amendments in filing of declarations

Промените предвиждат декларацията по
чл.55, ал.1 от Закон за данъците върху
доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) от
предприятията – платци на доходи да се
подава само по електронен път. Така се
унифицира редът за подаването й с този за
декларацията по чл. 201, ал.1 от Закон за
корпоративното подоходно облагане, която
използва същия формуляр, но се подава само
по електронен път.

The amendments provide for the declaration
under Art. 55, paragraph 1 of the Law on Taxes
on Income of Natural Persons (“LTINP”) from
enterprises who are payers of income to be filed
electronically only. Thus, such filing will be made
consistent with the filing of the declaration under
Art.201, paragraph 1 of the Law on Corporate
Income Taxation, which uses the same template
but could be filed electronically only.

Променят се условията, при които може да се
ползва отстъпката от 5% върху данъка за
довнасяне при подаването на годишната
данъчна декларация по електронен път.
Максималния праг на отстъпката спада от
1000 лева на 500 лева. За да може да бъде
използвана отстъпката, декларацията трябва
да бъде подадена и данъкът да бъде платен в
срок до 31 януари (а не както досега
декларацията да бъде подадена до 31 март, а
данъкът да бъде платен до 30 април).

The conditions, under which 5% discount on the
tax to be paid if the annual tax return is filed
electronically, will be changed. The maximum
threshold of the discount will be decreased from
BGN 1,000 to BGN 500. The annual tax return
should be filed and the tax should be paid until
31st of January (rather than as it was so far the
annual tax return to be filed until 31st of March
and the tax to be paid until 30th of April) in order
the discount to be applied.
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Променя се срокът за подаване на справката
по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ. Справката вече ще
се предоставя в срок до 15 март, а не както до
сега до 30 април. Това се отнася и за
справката за доходите изплатени през 2017 г.
– тя следва да бъде подадена в срок до
15.03.2018 г.

❖

ДДС Акценти

The term for filing of the reference under Art. 73,
paragraph 1 of LTINP is changed. The reference
should be provided until 15th of March and not
until 30th of April, as it was so far. This is also
applicable for the reference on the income paid
during 2017 – such reference should be filed not
later than 15.03.2018.

❖

VAT Highlights

Промяна в сроковете за подаване на
заявление
за
задължителна
ДДС
регистрация и нова възможност за
доброволна регистрация

Change in the terms for filing of application
for mandatory VAT registration and new
option for voluntary registration

Считано от 01.01.2018 г. се въвеждат новости
по отношение на сроковете за подаване на
заявление за задължителна регистрация по
ЗДДС. Срокът за подаване на заявление за
задължителна регистрация по ЗДДС в
случаите, при които е достигнат облагаем
оборот от 50 000 лева през последните 12
месеца е намален от 14 на 7 дни от
изтичането на месеца, през който е достигнат
този оборот. Ново положение са случаите,
когато оборотът е достигнат за не повече от
два последователни месеца при които
заявлението за задължителна регистрация
следва да бъде подадено не по-късно от 7
дни от датата, на която е достигнат оборотът.

As of 01.01.2018 new regulations will apply in
respect to the terms for filing of application for
mandatory registration under LVAT. The term for
filing of application for mandatory registration
under LVAT in the cases, where taxable turnover
of BGN 50,000 in the preceding twelve months
has been reached, is decreased from 14 to 7
days as of expiration of the month during which
such turnover was reached. Newly regulated
case is the situation where such turnover has
been reached for not more than two consecutive
months in which the application for mandatory
registration should be filed not later than 7 days
as of the date on which the turnover was
reached.

От 14 на 7 дни считано от настъпване на
съответното обстоятелство се намаляват и
сроковете за подаване на заявление за
регистрация по ЗДДС при специфичните
случаи на задължителна регистрация (в
резултат на преобразуване, при създаване на
неперсонифицирано
дружество
и
при
наследяване).

The term for filing of application for registration
under LVAT is decreased from 14 to 7 days as of
occurrence of the respective circumstance also
for the special cases of mandatory registration
(upon
merger,
upon
establishment
of
unincorporated entity and upon inheritance).

Следва да се отбележи и че, според
измененията, в случаите на неизпълнение на
задължението за подаване на заявление за
регистрация по ЗДДС, когато оборотът от
50 000 лева е достигнат за не повече от два
последователни месеца при регистрация по
инициатива на органа по приходите за
облагаемата доставка, с която се надхвърля
облагаемия оборот се дължи данък.

It should also be noted that pursuant to the
amendments, in case of non-compliance with the
obligation for filing of an application for
registration under LVAT where the turnover of
BGN 50,000 has been reached for not more than
two consecutive months, upon registration at the
initiative of the revenue authority tax should be
due also for the taxable supply through which the
taxable turnover has been exceeded.

В случаите на прекратяване на юридическо
лице без ликвидация, на неперсонифицирано
дружество или на осигурителна каса вече
няма да е необходимо подаването на
заявление за дерегистрация по ЗДДС от
лицето. Дерегистрация ще се извършва
служебно по инициатива на органа по
приходите
с
издаване
на
акт
за
дерегистрация.

Filing of application for VAT deregistration by the
entity will no longer be required in cases of
termination of entity without liquidation, of
unincorporated entity or of social security cash
desk. Deregistration in these cases will be made
ex officio upon initiative of the revenue authority
through issuing of an act for deregistration.
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В сила от 01.01.2019 г. лицата ще имат право
да заявят пред Агенцията по вписванията
доброволна регистрация по ЗДДС още при
заявяване за вписване на първоначална
регистрация по реда на Закона за
търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
Заявяването ще може да се прави и от
адвокат, изрично упълномощен за това с
писмено пълномощно. В тези случаи, лицата
ще бъдат освободени от задължението да
предоставят справка за облагаем оборот за
целите на доброволната регистрация по
ЗДДС.

Effective as of 01.01.2019 the persons will have
the option to apply for voluntary LVAT
registration before the Registry Agency together
with the application for initial registration under
the Law on Commercial Register and the
Register of Non-profit Legal Entities. It will be
possible the application for registration to be
made by a lawyer explicitly authorized by way of
written power of attorney. In these cases, the
persons will be relieved from the obligation to
provide report on the taxable turnover for the
purposes of the voluntary LVAT registration.

Нови момент при деклариране на ДДС

New on declaring of VAT

Освен
в
изрично
посочени
случаи,
подаването на справка-декларациите, VIESдекларациите и отчетните регистри по ЗДДС
на хартиен носител няма да е възможно.
Считано от 01.01.2018 г. декларирането по
ЗДДС вече ще се извършва само по
електронен път при условията и по реда на
ДОПК.

Except for explicitly specified cases, filing of VAT
returns, VIES declarations and LVAT ledgers on
paper will no longer be possible. Effective as of
01.01.2018 declaring under LVAT will be made
only electronically under the terms and
conditions of TSSPC.

Във връзка с ползването на данъчен кредит
за активи и услуги, получени преди датата на
регистрация по ЗДДС вече няма да се
прилага задължението за съставяне и
подаване на регистрационен опис на
наличните активи и за получените услуги.
Такъв опис няма да се подава и при
последваща
регистрация,
при
задължителната регистрация в резултат на
преобразуване и при наследяване.

Obligation for preparing and filing of an inventory
list for the available assets and services, in order
tax credit deduction for assets and services
received before the date of LVAT registration to
be available, will no longer apply. Such list also
will no longer be required upon subsequent
registration, upon mandatory registration in case
of merger and upon inheritance.

Инвестиционно злато и златни монети

Investment gold and gold coins

Считано от 01.01.2018 г. в сила е нова
разпоредба, която дефинира какво за целите
на ЗДДС представлява инвестиционно злато.
Според новата разпоредба златните монети
са квалифицирани като инвестиционно злато.
Така разпоредбите относно специалното
третиране
за
целите
на
ДДС
на
инвестиционното злато ще се прилагат и по
отношение на златни монети, включени в
специална заповед на Министърът на
финансите, издадена съвместно с управителя
на Българската народна банка.

As of 01.01.2018 a new provision defining
investment gold for the purposes of LVAT will
take effect. Pursuant to the new provision, gold
coins are qualified as investment gold. Thus, the
provisions regulating the investment gold for
LVAT purposes will also be applicable to gold
coins as listed in a special order of the Minister of
Finance issued jointly with the Governor of the
Bulgarian National Bank.

Отмяна на разпоредбите за отказ на
регистрация
на
лице,
чиито
собственици или представители имат
неуредени задължения за ДДС над 5000
лева

Repeal of the provisions for refusal of
registration of a person, whose owners or
representatives
have
unsettled
VAT
obligations of more than BGN 5,000

Считано от 01.01.2018 г. отпада законовата
възможност органите по приходите да
отказват регистрация по ЗДДС на лице, което
не предостави обезпечение и за което са
налице данни, че един или няколко от

As of 01.01.2018 statutory provisions have been
repealed concerning the possibility for the
revenue authorities to refuse LVAT registration to
a person not providing security and for which
data is present that one or several of its owners,
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собствениците, управителите, прокуристите,
мажоритарните съдружници или акционерите
му имат неуредени задължения за данък
върху добавената стойност в размер над
5 000 лева или са или са били собственици,
управители,
прокуристи,
мажоритарни
съдружници или акционери на лица с
неуредени задължения за данък върху
добавената стойност над 5 000 лева.

managers, procurators, majority shareholders or
shareholders have unsettled obligations for value
added tax of more than BGN 5,000 or are or
have been owners, managers, procurators,
majority shareholders or shareholders of persons
with unsettled obligations for value added tax of
more than BGN 5,000 will be repealed.

Прецизиране
на
разпоредбите
корекция на данъчен кредит

за

Refining the provisions for correction of tax
credit

С измененията се въвежда правило, което
регламентира размера на неизползвания
данъчен кредит, който лицата могат да
приспаднат при извършване на последваща
облагаема доставка, в случаите при които по
силата на изрично ограничение по закона не
са приспаднали данъчен
кредит при
производството, придобиването или вноса на
стока, при изграждането или придобиването
на недвижим имот или при получаването на
услуга които са или биха били дълготрайни
материални
активи,
но
в
хода
на
използването на тези активи са приспаднали
данъчен кредит в резултат на извършена
годишна корекция.

The amendments introduce a rule regulating the
undeducted amount of the tax credit, which the
persons can deduct upon subsequent taxable
supply, in the cases where on the grounds of
explicit limitation in the law they have not
deducted tax credit upon the manufacture,
acquisition or import of goods, upon construction
or acquisition of real estate assets or upon
receiving of services, which are or would be longterm material assets, but in the course of using
these assets tax credit has been deducted as
result of annual correction made.

В сила от 01.01.2018 г. в ЗДДС се въвежда и
изцяло нова разпоредба чл. 79в, която
определя някои правила при изчисляването
на корекции за данъчен кредит.

In force as of 01.01.2018 an entirely new
provision Art. 79в is introduced in LVAT
stipulating further rules for calculation of
adjustments in respect to tax credit.

❖

Акцизи

❖

Excise Duties

От 01.01.2018 г. в сила влизат изменения в
Закона за акцизите и данъчните складове
(„ЗАДС“), целящи прецизиране на неговите
разпоредби и улесняване на практическото му
приложение.
Някой
от
по-значимите
изменения включват:

As of 01.01.2018 amendments in the Law on
Excise Duties and Tax Warehouses (“LEDTW”)
enter into force, aimed at refining some
provisions and facilitating practical implication.
Some of the most notable ones include:

•

Определението
отопление“ е
добавено, че
отопление не
използването
помещение.

за
е
за
до
на

•

The definition for “Energy product for
heating” is refined by adding that the energy
product for heating is not limited to use for
heating of premises only.

•

Препаратите за пушене с водна лула
(наргиле), които освен тютюн или
заместители на тютюна (изделия на
базата на растения, билки или плодове
или изделия в твърдо състояние)
съдържат и ароматизиращи вещества
изрично са включени в определението за
тютюневи изделия и за напред ще се
третират и облагат като такива.

•

Preparations for smoking with water pipe
(narghileh), which except tobacco or tobacco
substitutes (plants based products, herbs or
fruits or solid products) contain flavoured
substances, are explicitly included in the
definition for tobacco products and shall be
treated and taxed as such in the future.

за „Енергиен продукт
прецизирано, като
енергийният продукт
се ограничава само
му за отопление
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•

Измененията указват, че бандеролите ще
се отпечатват от печатницата на
Българската народна банка, която при
необходимост ще може да ползва други
специализирани
печатници.
Отпечатването на бандеролите ще се
извършва при спазване на изискванията
на Наредбата за условията и реда за
отпечатване и контрол върху ценни книжа.

•

The amendments stipulate that excise bands
will be printed by the Bulgarian National
Bank’s printing house which, if necessary,
can also use other specialized printing
houses. Printing of the excise duty bands
shall be conducted in compliance of the
requirements under Ordinance for the Terms
and Procedure on Printing and Control of
Securities.

•

Във връзка с Решение на Съда на
Европейския съюз от 28 януари 2016 г. по
дело C-64/15 е създадена уредба, която
ще регулира установяване и плащане на
задължение за акциз в случаите когато на
територията на страната се установят
липси при приключване на движение на
акцизни стоки под режим отложено
плащане на акциз.

•

In relation to Judgement of the CJEU of 28
January 2016 on Case C-64/15 a regulation
has been put in place to cover assessment
and payment of excise duty obligations in
cases when deficiencies have been found on
the territory of the country upon completion
of movement of excise duty goods under
excise duty suspension regime.

•

Въвежда се минимален срок на валидност
не по-малко от една година от датата на
издаването за банковите гаранции, които
се
предоставят
от
лицензираните
складодържатели като обезпечение при
режим отложено плащане на акциз.

•

Minimum term of validity of not less than a
year as of issue date of bank guarantees,
provided by licensed warehouse keepers as
security for excise duty suspension regime,
has been introduced.

•

Забранява се публикуването на обяви или
съобщения в електронен вид, чрез които
се предлагат за продажба акцизни стоки
без бандерол, такива с код по КН 2208 с
бандерол DUTY FREE, както и тютюневи
изделия без бандерол, тютюневи изделия
в насипно състояние или на отделни
късове и бройки от отворени опаковки,
тютюневи изделия с надпис, който
съдържа думите DUTY FREE, ръчно свити
цигари или цигари, изработени от
заготовки с филтър, в количество над 40
къса и отпадъци от тютюн. Мярката цели
да препятства практиката на незаконно
разпространение на акцизни стоки чрез
куриерски услуги в резултат на обяви в
интернет за продажба на акцизни стоки
без бандерол.

•

Prohibition is imposed on publication of
announcements or messages in electronic
format through which excise duty goods
without excise duty bands, goods having CN
code 2208 with DUTY FREE excise duty
bands as well as tobacco products without
excise duty bands, bulk tobacco products or
separate pieces and units from opened
packaging, tobacco products with sign DUTY
FREE, hand-rolled cigarettes or cigarettes
made from filter blanks in quantity of more
than 40 pieces and tobacco waste are
offered for sale. The measure is aimed at
preventing practices associated with illegal
distribution of excise duty goods via courier
services resulting from internet publications
for sale of excise duty goods without excise
duty bands.

•

От 01.01.2018 г. отпада задължението за
предоставяне на декларация, че лицето
не е извършило тежко или повторно
нарушение по ЗАДС при подаване на
искане за процедурите по ЗАДС за
издаване на лиценз за управление на
данъчен
склад,
удостоверение
за
освободен от акциз краен потребител,
регистрация по чл. 57а от ЗАДС,
регистриран
получател,
временно
регистриран
получател,
регистриран
изпращач. Декларация, че лицето не е в
производство по несъстоятелност или
ликвидация при тези процедури вече няма
да се предоставя от лица, които са
вписани в търговския регистър.

•

As of 01.01.2018 the obligation for provision
of declaration that the person has not
committed serious or repeated violation of
LEDTW will no longer be required upon filing
of a request for the procedures under
LEDTW for license for management of tax
warehouse, a certificate for exemption of
final consumer from excise duty, for
registration under Article 57а from LEDTW,
for a registered consignee, a temporarily
registered
consignee
and
registered
consignor. In respect to these procedures
persons registered in the Commercial
Register shall be relieved from the obligation
to provide declaration that the person is not
in insolvency or liquidation procedure.
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❖ Промени в Закона за местните
данъци и такси

❖ Amendments in the Law on Local
Taxes and Fees

Промени във връзка с таксата за битови
отпадъци в сила от 01.01.2020 г.

Amendments in relation to household waste
fee in force as of 01.01.2020

От 2020 г. таксата за битови отпадъци ще се
определя при спазване на принципа за
понасяне на разходите от причинителя или
притежателя на отпадъците. Количеството
битови отпадъци ще бъде водеща основа за
определяне на размера на таксата за битови
отпадъци.

As of 2020 the household waste fee will be
determined in compliance with the principle of
incurring the expenses by the person causing or
owning the waste. The amount of the household
waste shall be the leading base for determining
the amount of the household waste fee.

Размерът на таксата за битови отпадъци за
всяко задължено лице отново ще бъде сумата
от размера на таксата (а) за услугата по
събиране и транспортиране на битови
отпадъци, (б) услугата по третиране на
битовите
отпадъци
в
съоръжения
и
инсталации и (в) услугата по поддържане на
чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места. За всяка една
от таксите за тези услуги общинските съвети
ще трябва да определят основа за
изчисляване на размера й.

The amount of the household waste fee for each
taxable person will again be the sum of the fee
amount for (a) the service for collection and
transportation of household waste, (b) the
service for treatment of the household waste in
facilities and installations and (c) the service for
maintaining cleanliness of the territories for
public use in the towns and villages. A separate
base for calculation should be determined by the
municipality councils for calculation of each one
of the fees for these services.

Основите за определяне на размера на
таксата за битови отпадъци, измежду които
общинските съвети могат да избират са:

The bases for determining of the amount for the
household waste fee amongst which municipality
councils can choose are as follows:

1. за услугата по събиране и транспортиране
на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране и 2. за
услугата по третиране на битовите отпадъци
в съоръжения и инсталации:

1. for the service for collection and transportation
of household waste and 2. for the service for
treatment of the household waste in facilities and
installations:

а) индивидуално определено количество
битови отпадъци за имота, включително чрез
торби
с
определена
вместимост
и
товароносимост;

a) individually determined amount of household
waste for the real estate, including through bags
with specific capacity and bearing capacity;

б) количество битови отпадъци за имота,
определено съобразно броя и вместимостта
на необходимите съдове за събиране на
битовите отпадъци и честотата за тяхното
транспортиране;

b) the amount of household waste for the
property determined in compliance with the
number and capacity of the vessels for collection
of the household waste and frequency for their
transportation;

в) брой ползватели на услугата в имота.

c) number of users of the service in the real
estate.

3. за услугата по поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в
населените места и селищните образувания в
общината:

3. for the service for maintaining cleanliness of
the territories for public use in the towns and
villages in the municipality:

а) брой ползватели на услугата в имота;

a) number of users of the service in the real
estate;

б) разгъната застроена и/или незастроена
площ на недвижимия имот.

b) unfolded built and/or not build area of the real
estate.

Общинските

The municipality councils shall choose the bases

съвети

следва

да

изберат
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основите за изчисляване размера на таксата
за всяка от услугите чрез включването им в
съответните наредби за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги.

for calculation of the amount of the fee for each
one of the services through including them in the
respective ordinances for determination and
administration of the local fees and prices for
services.

Собствениците и ползвателите на облагаеми
с данък недвижими имоти следва да
декларират в общината обстоятелства, които
имат значение за изчисляване на размера на
таксата за битови отпадъци, както и всяка
тяхна промяна чрез подаване на декларация
по образец, ред и срок, които ще бъдат
определени в съответните наредби за
определянето
и
администрирането
на
местните
такси
и
цени
на
услуги.
Декларациите ще могат да се подават и по
електронен път по реда на ДОПК.

Owners and occupants with right in rem to use of
real estates subject to real estate tax should
declare before the municipality circumstances of
importance for calculation of the amount of the
household waste fee as well as any change
thereof through filing of standard form declaration
following procedure and within term as stipulated
in the respective ordinances for determination
and administration of the local fees and prices for
services. It will be possible the declarations to be
filed electronically following procedure under
TSSPC.

Собствениците и ползвателите на облагаеми
с данък недвижими имоти имат задължението
в срок до 31.03.2019 г. да декларират в
общината броя на ползвателите на услугите в
съответните недвижими имоти, а в случаите
на новопридобит имот след този срок и преди
31.12.2019 – в двумесечен срок от
придобиването.

Owners and occupants with right in rem to use of
real estates subject to real estate tax have the
obligation until 31.03.2019 to declare before the
municipality number of users of the services in
the respective real estates and in case the real
estate has been acquired after such deadline
and before 31.12.2019 – within two months as of
acquisition.

За неизпълнение на задълженията за
деклариране на лицата ще се налага глоба от
10 лева до 400 лева (за физически лица),
съответно имуществена санкция в размер от
100 до 3000 лева (за юридически лица).

Non-compliance with the obligations of the
persons for declaring would lead to imposition of
a fine between BGN 10 and BGN 400 (for natural
persons), respectively financial sanction between
BGN 100 and BGN 3,000 (for legal entities).

Други промени

Other amendments

В
сила
от
01.01.2018
г.
доказване
заплащането на данъка върху превозните
средства за целите на извършване на
годишни технически прегледи за изправност
ще може да се осъществява освен с издаден
или заверен от общината документ, също и с
проверка чрез автоматизиран обмен на
информация
между
информационната
система за електронно регистриране на
извършените периодични прегледи на пътни
превозни
средства,
поддържана
от
Министерството
на
транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
и:

Effective as of 01.01.2018 the evidencing of
payment of the tax on motor vehicles for the
purposes of annual technical inspection for
roadworthiness will be possible through check
via automatic exchange of information between
the
informational
system
for
electronic
registration of the routine inspections of motor
vehicles operated by the Ministry of Transport,
Information Technology and Transport and:

а) системата за обмен на информация,
поддържана
от
Министерството
на
финансите, или

a) the system for exchange of information
operated by the Ministry of Finance or

б) съответната система за администриране на
местни данъци и такси на общината.

b) the respective system for administration of
local taxes and fees of the municipality.

Отново в сила от 01.01.2018 г. няма да се
дължи заплащането на такса за изискване и
получаване на информация за наличие или
липса на задължения на лицата към
съответната община.

Effective as of 01.01.2018 no fee shall be due for
request and receipt of information for presence
or lack of obligations of the parties towards the
respective municipality.

9

Освен
електрическите
автомобили,
мотоциклети и мотопеди, от данък върху
превозните средства се освобождават и
електрическите превозни средства категории
L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 168/2013.

❖ Промени в Данъчно-осигурителен
процесуален кодекс

In addition to the electrical automobiles,
motorcycles and mopeds, exempted from motor
vehicles tax will also be motor vehicles from
categories L5е, L6е and L7е, defined in Art. 4 of
Regulation (EU) No 168/2013.

❖

Amendments in the Tax and Social
Security Procedure Code

Промени
при
отговорността
на
съдружници/акционери
за
непогасени
задължения
за
данъци
и/или
задължителни осигурителни вноски на
дружеството

Amendments in relation to the liability of
shareholders for unsettled obligations for
taxes and/or social security contributions of
the company

Промените доуточняват кога е налице
недобросъвестност при прехвърляне на
притежавани
дялове
или
акции
от
мажоритарните собственици на капитала,
така че да престанат да бъдат мажоритарни
съдружници или акционери. До изменението
(което е в сила от 21.11.2017 г.)
недобросъвестността се предполагаше ако
разпореждането
е
извършено
преди
обявяването
на
несъстоятелност
или
отхвърлянето на искането за обявяване в
несъстоятелност, което бе недостатъчно
прецизна формулировка. С изменението бе
уточнено, че недобросъвестност е налице
когато разпореждането е извършено от
съдружника или акционера преди по-ранната
от двете дати: 1. обявяване в търговския
регистър на молбата на длъжника за
откриване
на
производство
по
несъстоятелност; 2. вписване на решение на
съда по несъстоятелността за откриване на
производство
по
несъстоятелност
на
длъжника.

The amendments further specify when transfer of
shares by the majority shareholders in a way that
they are no longer majority shareholders could
be considered as acting in bad faith. Until the
amendment (in force as of 21.11.2017) acting in
bad faith was supposed to occur if disposal has
been made before declaring of bankruptcy or
rejection of the claim for declaring of bankruptcy,
which was not a precise wording. The
amendments specify that acting in bad faith is
considered to occur when disposal by the
shareholder has been made before the earlier
between the following two dates: 1. promulgation
of the debtor’s claim for opening of bankruptcy
proceedings in the Commercial Register; 2.
registration of resolution of the bankruptcy court
for opening of bankruptcy proceedings for the
debtor.

С нова разпоредба е регламентирано, че
отговорността на съдружници или акционери
за непогасените задължения за данъци и
задължителни
осигурителни
вноски
на
дружеството отпада, когато съдът по
несъстоятелността прекрати производството
по несъстоятелност поради утвърждаване на
план за оздравяване или въз основа на
договор за уреждане на плащането на
паричните задължения в съответствие с
правилата на Търговски закон.

New provision stipulates that liability of
shareholders for unsettled obligations for taxes
and social security contributions of the company
should drop off when the bankruptcy court
terminates the bankruptcy proceedings because
rehabilitation plan was approved or based on
agreement for settlement of the payment of the
monetary obligations in compliance with the rules
under the Law on Commerce.

Следва да се отбележи и факта, че към
лицата,
които
носят
отговорност
за
непогасени
задължения
на
задължено
юридическо
лице
за
данъци
или
задължителни осигурителни вноски, изрично
е добавен и прокуристът.

It should also be noted that the procurator is
added to the persons bearing liability for
unsettled obligations of the taxable entity for
taxes or mandatory social security contributions.
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Намаляване
тежест

на

административната

Decrease of administrative burden

От 01.01.2018 г. Агенция „Митници“ и
общините ще предоставят служебно по
електронен път информация за наличие или
липса на задължения на лицата. Така лицата
ще бъдат освободени от задължението за
предоставяне на компетентните органи и
други правоимащи лица на удостоверение за
наличие или липса на задължения, издадени
както от Националната агенция за приходите
(“НАП”), така и от Агенция „Митници“ и
общините.

As of 01.01.2018 Customs Agency and
municipalities shall ex officio provide information
for the presence or lack of obligations for the
parties. Thus, the persons shall be relieved from
the obligation to provide the competent
authorities and other authorized parties with
certificate for presence or lack of liabilities,
issued by National Revenue Agency (“NRA”),
Customs Agency and the municipalities.

Прецизиращи промени във връзка
подаването на отчетите по държави

с

Amendments refining filings of country-bycountry reports

С измененията изрично е уточнено, че
уведомленията във връзка с отчетите по
държави от задължените лица ще се подават
по електронен път по ред и във формат
утвърдени със заповед на изпълнителния
директор на Националната агенция за
приходите. В редакцията на ДОПК преди тази
промяна
начинът
на
подаване
на
уведомления не беше изрично уреден.

The amendments explicitly stipulate that
notifications from taxable persons in relation to
country-by-country reports shall be filed
electronically following procedure and in format
as approved with an order of the Executive
Director of NRA. The wording of the TSSPC
before the amendment did not stipulate the
procedure for filing of these notifications.

В сила от 21.11.2017 г. е въведено правило,
което цели да поясни, че задължението за
подаване на отчет по държави не е налице, в
случаите когато сумата на приходите на
групата съгласно консолидирания й финансов
отчет за данъчната година, предхождаща
отчетната данъчна година, изчислена в
местна валута на юрисдикцията, в която
крайното предприятие майка е местно лице за
данъчни
цели,
не
надвишава
прага,
определен в тази юрисдикция за подаване на
отчети
по
държави,
независимо
че
равностойността й в български левове може
да надвишава сумата от 1 466 872 500 лв.
Това правило ще се прилага тогава когато
юрисдикцията, в която крайното предприятие
майка е местно лице за данъчни цели, е
определила праг, който приблизително
съответства
на
равностойността
на
750 000 000 евро, изчислена в местната
валута на тази юрисдикция към януари 2015 г.

In force as of 21.11.2017 a rule was introduced
aiming to clarify that the obligation for filing of
country-by-country report does not apply in
cases where the sum of the revenues of the
group according to its consolidated financial
statements for the tax year preceding the
reporting tax year, calculated in local currency of
the jurisdiction the ultimate parent entity is tax
resident of, does not exceed the threshold for
filing of country-by-country reports as determined
in this jurisdiction, notwithstanding that its value
in Bulgarian levs exceeds the amount of BGN
1,466,872,500. This rule shall apply when the
jurisdiction of which the ultimate parent entity is
tax resident has determined a threshold, which is
approximately corresponding to the value of EUR
750,000,000 calculated in the local currency of
that jurisdiction as at January 2015.

❖

Промени в Закон за
счетоводството

❖

Дефиницията за „Нетни приходи от продажби“
е прецизирана и се привежда в съответствие
с определението за „нетен оборот“ съгласно
Директива
2013/34/ЕС
(Счетоводната
директива).
В
резултат
се
отменя
определението за „Обичайна дейност“ тъй

11

Amendments in the Law on
Accountancy

The definition for “Net sales revenue” has been
refined and brought in compliance with the
definitions of “net turnover” under Directive
2013/34/EU (the Accounting Directive). As a
result the definition for “Ordinary activity” is
repealed as it is no longer necessary.

като то става излишно.
В сила от 01.01.2018 г. от задължение за
публикуване на годишен финансов отчет се
освобождават
лица,
които
не
са
осъществявали дейност през предходната
година. Това обстоятелство следва да се
декларира с декларация, която се публикува в
търговския регистър в срок до 31 март на
следващата година, като такси по Закона за
търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел за
публикуване на декларацията няма да се
дължат.

In force as of 01.01.2018 persons who did not
conduct activities during the preceding year will
be relieved from the obligation to file annual
accounting statements. This circumstance should
be declared through declaration to be announced
in the Commercial Register not later than 31
March of the following year where fees under the
Law on Commercial Register and the Register of
Non-profit Legal Entities for announcement of the
declaration shall not be due.

NOTE: This newsletter has been prepared by DJINGOV, GOUGINSKI, KYUTCHUKOV &
VELICHKOV for informational purposes only and does not constitute legal advice. This
information is merely a summary of the legislative amendments and might omit information that
may be of interest to you. Thus, it is not intended to create, and receipt of it does not constitute,
an attorney-client relationship. Readers should not act upon this without seeking professional
counsel. We would be pleased to answer any questions you may have on these issues.
Please feel free to contact us at:
10 Tsar Osvoboditel Blvd.
Sofia 1000, Bulgaria
T: +359 2 932 1100
F: +359 2 980 3586
E: dgkv@dgkv.com

Representative Office:
Schlegelstrasse 29
10115 Berlin (Mitte), Germany
T: +49 (30) 2758 1561
F: +49 (30) 2758 1562
E: violetta.kunze@dgkv.com
www.dgkv.com
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