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ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
ДИРЕКЦИЯ „ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА”
Към МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ОТ
“А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД,
адрес: ул. “Кукуш” № 1, гр. София, 1309

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На портала за обществени консултации на Министерския съвет на 11.09.2020 г., е
публикуван проект на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност („Проекта“ или „ЗДДС“), публикуван на адрес:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5435.
С настоящото
писмо, в определения за това срок, бихме искали да представим становището и
предложенията на „А1 България“ ЕАД (А1) по Проекта, както следва:
1. По изменението, въведено с § 66, т. 2, от Проекта, а именно:
§ 66. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006
г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009
г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16,
23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015
г. и бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102,
103, 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 38 и 69 от 2020 г.) се
правят следните допълнения:
……
2. В чл. 88, ал. 1 след думите „могат да подават“ се добавя „в срок до 25 ноември
на съответната година“.“
По- конкретно, чрез Преходните и заключителните разпоредби на Проекта, се
предлага изменение в чл. 88, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, като
разпоредбата ще придобие следния текст:
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„Чл. 88. (1) Данъчно задължените лица могат да подават в срок до 25 ноември
на съответната година декларация по образец за намаляване или увеличаване на
авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен
корпоративен данък.“
Предлагаме цитираното изменение в текста на чл. 88, ал. 1 от Закона за
корпоративното подоходно облагане, да отпадне от Проекта на Закон за изменение
и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Мотиви за предложението:
Редакцията на чл. 88, ал. 1, която е приложима към настоящия момент, датира от
влизането в сила на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 01.01.2007 г.,
с една редакция в сила от 01.01.2013 г. Това означава, че текущият ред, по който данъчно
задължените за корпоративен данък лица могат да променят своите авансови вноски за
текущата година при разлика между декларираните в годишната данъчна декларация по
чл. 92 за предходната година, е останал относително стабилен.
Най-напред следва да се има предвид, че доколкото ал. 2 на чл. 88 от ЗКПО
предвижда намалението, съответно увеличението на авансовите вноски да се ползва след
подаването на декларацията по ал. 1, то във връзка с чл. 90 от ЗКПО досегашните срокове
за извършване на подобна промяна на авансовите вноски за последната вноска, са били
фиксирани на 15-о число на месец декември.
С предложената промяна в текста на чл. 88, ал. 1 от ЗКПО, данъчно задължените
лица ще бъдат задължени да прогнозират своите данъчни резултати за текущата година
с 20 дни по-рано, но едновременно с това не се променя срокът за извършването на
вноската към бюджета. Така лица, които са прогнозирали даден резултат в срока до 25
ноември на съответната година, но открият в срок до 15 декември на годината, че имат
материално разминаване в прогнозата, поради еднократен ефект в края на периода или
поради това, че последните месеци на годината традиционно са трудно прогнозируеми
за бизнеса поради ефектите на предпразничното потребление, ще бъдат принудени да
направят своята последна авансова вноска за текущата година без възможност да я
коригират, дори при налична информация за необходимост от това. Последното ще
доведе до по-голяма вероятност от формиране на разлики между годишния корпоративен
данък за текущата година над определените авансови вноски, което ще се отрази в
задължение за по-високи лихви за данъчно задължените лица съгласно чл. 89 от ЗКПО.
Алтернативно, данъчно задължените лица, за да избегнат разходите за лихви, ще бъдат
принудени в срока до 25 ноември да прогнозират завишена стойност на годишния
корпоративен данък, с което ще се засили ефекта на безлихвено кредитиране на бюджета.
Обръщаме внимание, че за тези увеличени разходи за данъчно задължените лица не е
представена оценка на въздействието в приложения Формуляр за частична
предварителна оценка на въздействието.
В мотивите към промяната на чл. 88, ал. 1 от ЗКПО е посочено, че с предложената
промяна „ще се осигури по-голяма предвидимост на данъчните приходи в бюджета,
съответно ще се осигури възможност на разпоредителите с бюджет да извършат
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присъщите си разходи в подходящ срок, както и ще се избегне концентрацията на
значителни данъчни приходи от авансови вноски в средата на последния месец от
годината и свързания с това кратък срок за уреждане на бюджетните
взаимоотношения“. В мотивите е отбелязано още, че „Промените, които се
предвиждат в проекта на акт не са свързани с разходи за данъчно задължените лица.“.
Видно обаче от казаното по-горе, предложената промяна в чл. 88, ал. 1:
-

-

-

-

Няма да спомогне за избягването на концентрацията на значителни данъчни
приходи от авансови вноски в средата на последния месец от годината, доколкото
сроковете за извършване на последната авансова вноска по чл. 90 от ЗКПО
остават непроменени (т.е., 15 декември на текущата година).
Ще увеличи разходите на данъчно задължените лица за лихви за превишаване
на корпоративния данък за текущата година над определените авансови вноски
по чл. 89 от ЗКПО. Това увеличение на разходите на данъчно задължените лица
не е оценено във Формуляра за частична предварителна оценка на въздействието.
Ще увеличи размера на авансовите вноски, които данъчно задължените лица
правят, за да избегнат разходите за лихви, с което ще засили ефекта на безлихвено
кредитиране на бюджета от страна на данъчно задължените лица. Това
увеличение на разходите на данъчно задължените лица не е оценено във
Формуляра за частична предварителна оценка на въздействието.
Ще наруши стабилния ред за промяната на авансовите вноски, съществуващ
почти без редакции от 01.01.2007 г., без да са извършени заедно с това промени в
други нормативни или поднормативни актове във връзка с бюджетния процес,
които да налагат подобна промяна.

В заключение на казаното по-горе, според нас предложената промяна в чл. 88, ал.
1 от ЗКПО няма да постигне заложените в мотивите цели, но ще наруши стабилния ред
за извършване на промени на авансовите вноски, както и ще доведе до увеличени разходи
за данъчно задължените лица, които не са оценени по надлежния ред. Поради тази
причина предлагаме предложената промяна да отпадне.
Надяваме се че предложенията ни ще бъдат разгледани и приети. Оставаме на
разположение за обсъждане.

С уважение,
…………………….
/Елица Йорданова- Спасова,
Пълномощник на Изпълнителните
Директори на „А1 България“ ЕАД/
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