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Данъчен бюлетин 
Резюме на основните изменения в 
Закона за корпоративното 
подоходно облагане и Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс 

С „Държавен вестник”, бр. 94 от 30 ноември 2012 г. бяха обнародвани промени в 
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от 1 януари 2013 г. 
Основните промени са изложени по-долу: 

Промените в ЗКПО 

Авансови вноски 

Въвеждат се нови правила за изчисляване и внасяне на авансовите вноски за 
корпоративен данък в зависимост от нетните приходи от продажби за 
предходната година както следва: 

 до 300 хил. лв. – не възниква задължение за авансови вноски; 
 между 300 хил. лв. и 3 млн. лв. – правят се тримесечни авансови 

вноски; 
 над 3 млн. лв. – правят се месечни авансови вноски. 

Новоучредените лица, както и тези с нетни приходи от продажби до 300 хил. лв. 
могат по избор да правят тримесечни авансови вноски. 

Размерът на вноските за текущата година ще се определя на база на прогнозна 
данъчна печалба, която се декларира с годишната данъчна декларация за 
предходната година (напр. прогнозната данъчна печалба за 2013 г. ще се 
декларира с годишната данъчна декларация за 2012 г.).  

Ще се дължат лихви, ако действителното данъчно задължение се окаже с 20% 
по-високо от общата сума на внесените през годината вноски. Компаниите ще 
могат да подават декларация през годината за променяне размера на 
авансовите вноски. 

Срокът за внасяне на месечните авансови вноски е както следва: 

 за периода януари-април е 15 април, т.е. след като е декларирана 
прогнозната данъчна печалба за годината; 

 за месеците май-декември срокът е 15-то число на съответния месец. 

Срокът за внасяне на тримесечните авансови вноски е както следва:  

 за първо тримесечие – 15 април;  
 за второ тримесечие – 15 юли;  
 за трето тримесечие – 15 декември. 

За четвърто тримесечие не се прави вноска.  
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Отменя се възможността за прихващане на надвнесен корпоративен данък от 
дължими авансови вноски. 

Данък при източника 

Въвеждат се по-кратки срокове за деклариране и внасяне на данъци при 
източника – до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е 
начислен или през което е взето решение за разпределяне на дивиденти или на 
ликвидационни дялове.  Данъкът при източника се декларира независимо дали 
е платен. 

Данък върху разходите 

Данъкът върху разходите, който в момента е дължим месечно, ще бъде 
определян и внасян на годишна база до 31 март на следващата година. 

Корекции на счетоводни грешки 

При откриване на счетоводна или данъчна грешка за предходен период вече 
следва да се подаде писмено уведомление до органа по приходите, който 
предприема действия за корекции. 

Непризнати приходи 

Приходи, възникнали във връзка с непризнати разходи за глоби и лихви за 
просрочие на публични задължения, няма да се признават за данъчни цели. 

Промените в ДОПК 

Ред за погасяване на данъчни и осигурителни задължения 

От началото на 2013 г. плащането на данъчните и осигурителните задължения 
ще става по една банкова сметка на НАП и по един код. В отделни сметки ще се 
плащат единствено вноските по ДЗПО и задълженията по обжалвани 
ревизионни актове. 

Ако лицето има няколко публични задължения (например данъчни и/или 
осигурителни задължения), ще се погасява задължението, чийто срок за 
плащане изтича най-рано.  

От края на 2012 г. данъкоплатците имат онлайн достъп до данъчно-
осигурителната си сметка и могат да проверят изискуемите си задължения 
преди да направят плащане към единната сметка. 

До 31 декември 2013 г. лицата, които имат задължения от преди 2008 г., ще 
могат да подадат възражение за изтекла давност, за да може задълженията да се 
отпишат от системата на НАП. В противен случай от 1 януари 2014 г. с 
направените текущи плащания ще се погасяват автоматично задължения от 
преди 2008 година. 
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