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Отлагане на сроковете за оповестяване на
трансгранични данъчни схеми и за
предоставяне на финансова информация от
финансови институции
Август 2020

Изменение на сроковете, касаещи правилата за
автоматичен обмен на информация за трансгранични
данъчни схеми

Изменение на сроковете, касаещи предоставяне на
финансова информация от финансови институции за
отчетната 2019 г.

Как можем да помогнем?

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта,
публикувани в Държавен вестник бр. 69 от 4 август 2020 г., се
въвеждат изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с
които се отлагат с шест месеца сроковете за предоставяне на
информация за трансгранични данъчни схеми. Отлагат се също така и
сроковете за предоставяне на финансова информация от
предоставящи информация финансови институции за отчетната 2019
г.

Поради пандемията от COVID-19, с Директива (ЕС) 2020/876 на
Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС беше
дадена възможност на страните членки да отложат някои срокове за
подаване и обмен на информация в областта на данъчното облагане.

Изменение на сроковете, касаещи правилата за
автоматичен обмен на информация за трансгранични
данъчни схеми
С обнародваните изменения, сроковете за предоставяне от страна на
консултанти и/или данъчно задължени лица на подлежаща на
предоставяне информация за трансгранични данъчни схеми се
изменят, както следва:

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bg/pdf/bg-DAC6-deferral-TN-082020_EN-3.pdf


Най-късно до 28 февруари 2021 г. следва да бъде предоставена
информация за трансгранична данъчна схема, първата стъпка
по прилагането на която е извършена между 25 юни 2018 г. и 30
юни 2020 г.
1 януари 2021 г. е датата, от която започва да тече 30-дневният
срок за предоставяне на информация за трансгранични
данъчни схеми, (i) предоставени за прилагане, (ii) готови в
степен, която позволява тяхното прилагане, или (iii) първата
стъпка по прилагането на които е извършена между 1 юли 2020
г. и 31 декември 2020 г. В случаите, когато се касае данъчна
схема с типизирано съдържание, срокът за предоставяне на
информация е 30 април 2021 г.
От 1 януари 2021 г. започва да тече и 30-дневният срок за
предоставяне на информация от страна на консултанти, които
са предоставили помощ, съдействие или консултация по
отношение на изготвянето, предлагането на пазара,
организирането, управлението или предоставянето за
прилагане на трансгранична данъчна схема в периода между 1
юли 2020 г. и 31 декември 2020 г.

С шест месеца се отлага и срокът за извършване на първия обмен на
информация. Така, изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите следва да предостави на компетентните органи
на другите държави членки първата получена информация за
трансгранични данъчни схеми в срок до 30 април 2021 г.

Изменение на сроковете, касаещи предоставяне на
финансова информация от финансови институции за
отчетната 2019 г.
Във връзка с автоматичния обмен на финансова информация за
отчетната 2019 г., предоставящите информация финансови
институции следва предоставят изискваните данни на изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите до 30 септември
2020 г., като така получената информация ще бъде обменена с
компетентните органи на участващите юрисдикции в срок до 31
декември 2020 г.

Как можем да помогнем?
Екипът на КПМГ остава на Ваше разположение при въпроси или нужда
от съдействие.
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