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Дата: ноември, 2017 г.  

НА ВНИМАНИЕТО НА  
УПРАВИТЕЛЯ 
ФИНАНСОВИЯ ДИРЕКТОР 
/ МЕНИДЖЪР 
ГЛАВНИЯ 
СЧЕТОВОДИТЕЛ 
 

Относно: Промени, касаещи лицата неизвършващи дейност и задълженията им 
ежегодно да подават „нулеви“ декларации по ЗКПО в НАП и да публикуват годишни 
финансови отчети в търговския регистър  
 

Уважаеми дами и господа,  
 
В „Държавен вестник“ бр. 92/17.11.2017 г. бе обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК), с който бяха приети 
редица изменения и в други нормативни актове, включително в Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО) и в Закона за счетоводството (ЗСч). Измененията, на които 
акцентираме по – долу, влизат в сила от 1.1.2018 г. 

Измененията, предмет на изложение в това информационно писмо, са свързани с 
подаването на годишна данъчна декларация (евентуално консолидиран отчет, в зависимост от 
дейността и собствеността) и годишен отчет за дейността от данъчно задължени лица, които не 
са осъществявали дейност през данъчния период по смисъла на ЗСч. До обнародването на 
посочения ЗИДДОПК тези лица бяха длъжни ежегодно да подават данъчна декларация и отчет 
за дейността в Териториалната дирекция на Национална агенция по приходите (ТД на НАП) до 
31.03 и в Търговския регистър (ТР) до 30.06, независимо дали през данъчния период са 
осъществявали дейност или не. Това подаване бе свързано с разход на време и средства 
(държавни такси, възнаграждения за счетоводни и юридически услуги по изготвяне и подаване 
на документи и др.), както и с риска от налагането на санкции при неизпълнение на тези 
административни задължения независимо, че предприятието няма дейност и съответно и 
финансови постъпления от такава.   

С ДВ бр. 92 се въвежда промяна в чл. 92, ал. 4 от ЗКПО, според която „Годишна 
данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, 
които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за 
счетоводството“. Посочените изменения се прилагат и за годишната данъчна декларация и 
отчет за дейността за 2017 г., съгласно § 27 от Преходните и заключително разпоредби на 
ЗИДДОПК.  

Чл. 38 от ЗСч. предвижда задължение за публикуване на финансовите отчети и доклади 
на предприятията в Търговски регистър в срок до 30.06 на текущата година за предходната, 
като от 2018 г. това задължение се отнася вече и за юридическите лица с нестопанска цел, 
учредени в обществена полза. С разглежданото изменение на чл. 38, ал. 9 от ЗСч. от 
задължението за обявяване на годишните си финансови отчети се освобождават 
предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период. 

Следва да се има предвид, че това освобождаване е под условието, че факта на 
неизвършването на дейност се декларира с декларация, която се публикува в търговския 

http://www.gaplaw.eu/


                                                          www.gaplaw.eu 
гр. София 1309  

ул. “Царибродска” №94,  
ет. 3, офис 5 

office@gaplaw.eu 

 
регистър в срок до 31 март на следващата година.Обръщаме внимание, че изискването е 
търговският регистър да е публикувал декларацията до 31.03.2018 г., което означава, че 
заинтересованите лица трябва да са подали заявлението за публикуване преди това 
(препоръчително е да не се изчаква крайният срок за подаване и заявленията да се подадат поне 
няколко седмици предварително).  

Съгласно чл. 38, ал. 9 от ЗСч. не се дължат държавни такси за публикуване (вписване 
/ обявяване) на декларацията за неизвършвана дейност в търговския регистър и в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел1.  

Посочените изменения в ЗКПО и ЗСч. трябва да се тълкуват и прилагат едновременно, 
което означава, че за да се възползвате от възможността да не подавате декларация по чл. 92 от 
ЗКПО за 2017 г., както и да не изготвяте и публикувате годишните си финансови отчети за 2017 
г. в електронния търговски регистър трябва до 31.03.2018 г. да сте декларирали 
неизвършването на дейност за предходната 2017 г., съгласно чл. 38, ал. 9 от ЗСч. пред 
търговския регистър и декларацията трябва да е публикувана в частта „обявени актове“ 
по партидата на дружеството Ви. Ако пропуснете да публикувате декларацията по чл. 38, ал. 
9 от ЗСч. в тези срокове, следва отново да съставите и подадете декларация по чл. 92 от ЗКПО в 
срок до 31.03.2018 г., както и да публикувате годишните си финансови отчети в търговския 
регистър до 30.06.2018 г. Обръщаме внимание, че това обстоятелство се декларира 
ежегодно, т.е. еднократното публикуване на декларация за неизвършване на дейност не важи за 
неопределен период от време и в никакъв случай не може да замени производството по 
ликвидация на фирмите без дейност.  

Адвокатско дружество „Горанова и Христова-Аличкова“ предоставя услугата както 
по изготвяне и публикуване в Търговския регистър / Регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел на неизвършването на дейност по смисъла и за целите на чл. 38, ал. 9 от 
ЗСч., така и услугата по пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел и/или 
ликвидация на предприятия. В случай, че се интересувате от конкретна оферта, моля 
изпратете запитване на имейл: office@gaplaw.eu или като се свържете с адвоката, 
отговарящ за Вас (maria.goranova@gaplaw.eu, gergana.alitchkova@gaplaw.eu), като посочите 
и ЕИК номера на Вашето дружество (ООД, ЕООД, АД, юридическо лице с нестопанска цел).   

Следва да имате предвид, че настоящото изложение има информативен и 
неизчерпателен характер и не представлява правна консултация. В случай, че се нуждаете от 
конкретен правен съвет, молим не се колебайте да се обърнете към адвокатско дружество 
„Горанова и Христова-Аличкова“, където ще получите компетентна и индивидуално 
съобразена правна услуга и съдействие. Можете да отправяте запитванията си на имейл 
адрес: office@gaplaw.eu, като оставите координати за обратна връзка и наш адвокат ще се 
свърже с Вас.  

 
 

                                                           
1 Електронният регистър на юридическите лица с нестопанска цел действа от 01.01.2018 г., но преди да се 
обявяват декларации за такива следва същите да бъдат пререгистрирани, съгласно изискванията на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел.   
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