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Накратко

На 21 март 2017 г., Министерството на финансите публикува обновена версия на проекта за 

изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“) във връзка с новото 

изискване за подаване на отчети по държави от мултинационални групи от предприятия 

(„МГП“) в България. Новият законопроект предвижда нов срок, в рамките на който 

българските компании следва да подадат уведомление до Националната агенция за приходите 

(„НАП“) за финансовата 2016 г. и прецизира санкциите в случаи на неспазване на правилата за 
подаване на отчети по държави. Предвидено е законът да влезе в сила на 1 юли 2017 г. 

Задължени лица 

Новият законопроект за изменение на ДОПК 
не променя обхвата на българските компании, 
които ще бъдат задължени да подават отчети 
по държави (country-by-country reporting) 
и/или уведомления до НАП (т.е. прагът 
относно консолидираните приходи прилаган 
за МГП с крайно предприятие майка в 
България е 100 млн. лв., а за МГП с крайно 
предприятие майка в чужбина е 750 млн. 
евро). Повече информация можете да 
намерите в Данъчния бюлетин на PwC 
България от 28 октомври 2016 г.

Срокове 

Първата година, за която ще се подават 
отчети и/или уведомления до НАП остава да е 
финансовата 2016 г. (финансовата 2017 г., в 
случай че се прилага вторичният механизъм 
за подаване на отчети). 

Съгласно промените в законопроекта 
крайният срок за българските компании да 
уведомят НАП кое дружество от МГП ще 
предоставя отчета за 2016 г. е удължен до 30 
септември 2017 г. (вместо първоначално 
предложения срок 30 юни 2017 г.). 

Глоби 

Новият законопроект въвежда диапазони за 
размера на имуществените санкции, които ще 
се прилагат в различните случаи на 
неспазване на правилата за подаване на 
отчетите по държави.  

При неспазване на задължението за подаване 
на отчети по държави се предвижда 
имуществена санкция в размер от 100 хил. лв. 
до 200 хил. лв. при първо нарушение и между 
200 хил. лв. и 300 хил. лв. за повторно 
нарушение.  

При непълно или невярно предоставяне на 
информацията в отчета санкцията е от 50 хил. 
лв. до 150 хил. лв. при първо нарушение и от 
100 хил. лв. до 250 хил. лв. при повторно 
нарушение.  

При неизпълнение на задължението за 
подаване на уведомление до НАП е 
предвидена санкция от 50 хил. лв. до 150 хил. 
лв. при първо нарушение и от 100 хил. лв. до 
200 хил. лв. при повторно нарушение.  

Съставно предприятие, което не уведоми НАП 
относно отказа на крайното предприятие 
майка да предостави необходимата 
информация, ще се наказва с имуществена 
санкция в размер на 10 хил. лв. при първо 
нарушение и 15 хил. лв. при повторно 
нарушение.  
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