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За информация

Определени са редът и
форматът за подаване на отчети
по държави

Данъчни новини на KPMG представя законодателни промени
и тенденции в областта на данъчното облагане.

В четвъртия брой на Данъчни новини за 2017 г. е представена
информация относно заповедта на НАП във връзка с
автоматичния обмен на отчети по държави.

Подаване на отчети по държави

Процедурата по подаване на отчети по държави – част от мерките
от глобалната инициатива за борба с практиките за избягване на
данъчно облагане и прехвърляне на печалби (Плана BEPS) –
вече има реални измерения в България. Определени са редът и
форматът за подаване на отчети по държави, както и на
уведомлението относно дружеството от групата, което ще подава
отчета. Те са утвърдени със заповед на НАП ЗЦУ-1410 от вчера,
31 октомври 2017 г.

Със заповедта се утвърждават и данните, които следва да
попълват данъчнозадължените лица в отчета и уведомлението.

Самото подаване на отчета и на уведомлението следва да се
извърши по електронен път, чрез съответните електрони услуги,
които ще бъдат достъпни на интернет страницата на НАП не по-
късно от 1 декември 2017 г.

Първият отчет по държави се изготвя за данъчната година на
групата, започваща през (i) 2016 г., ако отчетът се подава от
крайно или заместващо предприятие майка, или (ii) 2017 г., ако
отчетът се подава от съставно предприятие на многонационална
група предприятия (МГП). На практика, ако отчетът се подава от
крайно или заместващо предприятие майка, което е местно лице
за данъчни цели на България, първият отчет за данъчната година,
започваща на 1 януари 2016 г. и приключваща на 31 декември
2016 г., следва да се подаде до 31 декември 2017 г.



Уведомлението за отчетната данъчна година на групата,
започваща през 2016 г., следва да бъде подадено в срок до 31
декември 2017 г.

Начало

Данъчен форум на KPMG в България

Новите задължения на българските данъчнозадължени лица във
връзка с отчетите по държави, както и практическите аспекти по
изпълнение на тези задължения, са тема на Данъчния форум,
организиран от KPMG в България, с участието на водещи
експерти от НАП, който ще се проведе на 2 ноември 2017 г.

Повече информация за събитието може да намерите тук.
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