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В този брой на Данъчни новини за 2020 година обобщаваме по-
важните промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане
(ЗКПО), въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за
данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародван в брой 104 на
Държавен вестник от 8 декември 2020. Законът влиза в сила от 1
януари 2021 г.

Нови срокове за деклариране и внасяне на корпоративен
данък и други данъчни задължения
Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО се подава в
периода 1 март - 30 юни на годината, следваща годината, за която се
отнася. В срок до 30 юни се внася годишният корпоративен данък и
данъците върху разходите.

Сроковете за подаване на декларации и плащане на съответните
данъчни задължения от бюджетните предприятия, лицата,
извършващи хазартни дейности, облагаеми по ЗКПО, лицата с
дейност от опериране на кораби и т.н. се уеднаквяват с основния срок
за декларацията по чл. 92 от ЗКПО и за плащане на корпоративния
данък.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bg/pdf/bg-CorporateIncomeTaxAct.pdf


Промените относно подаването на декларациите и плащането на
съответните данъци се прилагат и за 2020 г.

Промени във връзка с авансовите вноски
Въвежда се отделна декларация за деклариране на авансовите вноски
за текущата година, която се подава от 1 март до 15 април.

Задължението за извършване на авансови вноски и техният вид вече
се определя в зависимост от размера на нетните приходи за годината
преди предходната. Новоучредените лица не правят авансови вноски
и за годината след тази на учредяването им. Сходни са и
разпоредбите при преобразуване на дружества.

Въвежда се краен срок, в който могат да се правят промени в
авансовите вноски – до 15 ноември на текущата година.

Срокът за плащане на последната авансова вноска (месечна или
тримесечна) става 1 декември на съответната година.

Прагът на допустимото превишение на корпоративния данък над
определените авансови вноски за съответната година се увеличава на
25%.

Увеличаване на необлагаемите социални разходи за
ваучери за храна. Промяна в разпоредбата относно
подлежащи на принудително изпълнение публични
задължения
В сила от 1 януари 2021 г. размерът на необлагаемите социални
разходи за ваучери за храна се увеличава на 80 лв. месечно.

Във връзка с освобождаването от облагане с данък върху разходите
на определени социални разходи в натура се въвежда уточняваща
разпоредба, според която се счита, че лицето няма подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения, когато към края на
месеца, през който са начислени съответните социални разходи,
задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или
като предявени за принудително изпълнение в НАП.

Годишна данъчна амортизационна норма за активи от
категория IV
Въвежда се специфична разпоредба относно данъчната амортизация
на активи, свързани с т. нар. софтуер за управление на продажбите в
търговските обекти (СУПТО) по смисъла на ЗДДС. Такъв софтуер или
право на ползването му, както и компютри, периферни устройства за
тях или мобилни телефони, на които е инсталиран такъв софтуер,
могат да се амортизират с данъчна амортизационна норма,
ненадвишаваща 100% (т.е. в рамките на 12 месеца).

Тези разпоредби се прилагат и при определяне на данъчния финансов
резултат за 2020 г.

Промени в обхвата на сделките, които представляват
разпореждане с финансови инструменти
Разширява се обхватът на определението за разпореждане с
финансови инструменти със сделки на друг регулиран пазар извън ЕС
и ЕИО. Съгласно новия текст, сделките от разпореждане с акции,



извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен
на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела
решение относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на
третата държава в съответствие с приложимите директиви1, попадат в
обхвата на сделките, чийто резултат се изключва от облагане с
корпоративен данък и данък при източника.

До 31 декември 2025 г. в обхвата на разпореждане с финансови
инструменти попадат и сделките с дялове и акции на колективни
инвестиционни схеми и на наднационални инвестиционни фондове,
акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазари за растеж
по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови
инструменти. Резултатът от такива сделки също се изключва от
облагане с корпоративен данък и данък при източника. Във връзка с
тази разпоредба се разширява и обхватът на доходите от лихви, които
не се облагат с данък при източника в България – от облагане се
изключват лихвите по облигации, издадени от местно юридическо
лице, държавата и общините и търгувани на пазари за растеж в
страната, държава от ЕС или от ЕИО, както и лихвите по заеми,
предоставени от чуждестранно лице, емитент на такива облигации.

_____

1 Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти
и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС

Продължаване на мерките за данъчни облекчения,
представляващи минимална помощ и държавна помощ за
регионално развитие и преотстъпен данък за земеделски
стопани
Удължава се възможността за прилагане на данъчното облекчение за
преотстъпване на корпоративен данък при извършване на
производствени дейности в общини с безработица, по-висока от
средната за страната, в случаите на минимална помощ. Срокът за
ползване на данъчното облекчение се удължава до 31 декември 2023
г., в т. ч. и за корпоративния данък за 2023 година.

Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за
регионално развитие, ще може да се ползва до края на 2021 г. след
решение на Европейската комисия.

Преотстъпеният корпоративен данък за 2019 и 2020 година на
земеделски стопани следва да се инвестира в нови сгради и нова
земеделска техника до края на втората година, следваща годината на
преотстъпването. Това данъчно облекчение ще се прилага след
приемане на промените на приложимите актове на ЕС и след
получаване в България на съответните уведомления.
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