
 

 

 

 

 

 

Становище на НАП по 

прилагане на Закона за 

мерките и действията по 

време на извънредното 

положение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На 31 март 2020 г. 

изпълнителният 

директор на НАП издаде 

становище по 

прилагането на Закона 

за мерките и действията 

по време на 

извънредното 

положение, обявено с 

решение на Народното 

събрание от 13.3.2020 г. 

(„Становището” и 

„Законът“) във връзка с 

данъчните срокове и 

материалните данъчни 

закони. Макар 

становищата на НАП да 

не са с нормативен и 

съответно задължителен 

за гражданите 

характер, те внасят 

светлина относно 

начините, по които НАП 

тълкуват и следователно 

прилагат нормите на 

данъчно-осигурителното 

законодателство.  

По отношение на 

приложимостта на 

общите норми на ДОПК 

становището разяснява, 

че освен данъчните и 

осигурителните срокове, 

изрично посочени в § 25 – 

31 от Закона, не се 

променят и остават 

приложими останалите 

срокове и 

производствата по 

установяване, 

деклариране, внасяне, 

обезпечаване и 

събиране на задължения 

за мита, данъци, 

включително и акцизи, 

задължителни 

осигурителни вноски, 

държавни и общински 

такси и други публични 

вземания, 

регламентирани в ДОПК 

и всички данъчни и 

осигурителни закони. 

Следователно 

определените в 

материалния данъчен 

закон или в ДОПК 

срокове относно 

деклариране, 

провеждане на ревизии, 

внасяне на 

задълженията и 

обезпечаването им, не 

се влияят от обявеното 

извънредно положение, 

като нито спират, нито се 

удължават във връзка със 

същото. 

От особено значение е, 

че не са предвидени 



 

 

никакви отклонения в 

сроковете за 

декларирането и 

внасянето на ДДС, а 

предвидените в ЗДДС 

срокове следва 

стриктно да се спазват.  

Посочва се, че все пак 

при прилагане на ДОПК 

следва да се има 

предвид извънредното 

положение, като 

действия, изискващи 

физическо присъствие 

на място (оглед, 

инвентаризация, преглед 

на документи в офис и 

пр.), следва да не се 

извършват, а сроковете 

по съответните 

производства да се 

удължават. Всички 

срокове за издаване на 

индивидуални 

административни актове 

по ДОПК са по начало 

инструктивни и не засягат 

редовността на актовете. 

Така в становището се 

отбелязва, че 

нормативно ДОПК дава 

на страните и другите 

участници в 

производствата 

разнообразни 

възможности да защитят 

своите права и 

интереси при 

затруднения от 

извършване на 

процесуални действия - 

като искане за 

удължаване на 

определени от органа 

по приходите срокове, 

искане за спиране на 

производството и пр.  

В становището се 

посочва, че на общия 

ред на ДОПК са 

подчинени и 

процесуалните срокове 

на производствата за 

прихващане и 

възстановяване; издаване 

на решение по жалби 

срещу актовете на орган 

по приходите или 

публичен изпълнител – 

сроковете за 

произнасяне на 

решаващите органи; 

административно 

обслужване – издаване 

на удостоверения по чл. 

87 от ДОПК и същите не 

подлежат на спиране, с 

което биха се засегнали 

права и итереси на 

задължените лица. 



 

 

В становището изрично 

се отбелязва, че на 

основание чл. 3, т. 2 от 

Закона НАП ще счита, че 

до отмяна на 

извънредното 

положение спират да 

текат сроковете за 

обжалване на актовете, 

издадени в 

производствата по 

установяване, 

деклариране, внасяне, 

обезпечаване и 

събиране на данъци и 

задължителни 

осигурителни вноски. 

Посочено е, че това са 

срокове, с изтичането на 

които би се погасило 

правото на 

частноправния субект да 

оспорва издадения акт и 

за него би се породило 

(и би влязло в сила) 

данъчно задължение или 

задължение за 

задължителни 

осигурителни вноски. 

След преустановяване 

действието на 

извънредното положение 

сроковете продължават 

да текат за остатъка от 

срока от деня на 

спирането. Сроковете за 

обжалване на акотве на 

администрацията се 

считат спрени от 13 

март. Ако през времето 

на извънредното 

положение задължените 

лица обаче извършат 

действия по обжалване, 

то следва да се 

инициират и 

последващи действия по 

разглеждане и 

произнасяне от страна 

на решаващия орган, 

извършени в сроковете 

по ДОПК.  

Срокове за изпълнение 

на указания, дадени от 

компетентен орган 

приходите, спират да 

текат на основание чл. 3, 

т. 3 от Закона.  

По отношение на срока 

за обжалване на 

заповедите за налагане 

на принудителни 

административни мерки 

(ПАМ), е приложима 

разпоредбата на чл. 3, т. 

2 от Закона. Също така, 

издадена заповед за 

налагане на ПАМ, чийто 

срок за обжалване не е 



 

 

изтекъл, не може да 

влезе в сила, нито 

приведена в изпълнение 

поради спиране на 

законовия срок за 

обжалването и за време 

на извънредното 

положение.  

В условията на 

извънредното 

положение, обявено с 

акт на НС, НАП ще 

приемат за 

несъвместимо със 

специфичните мерки, 

предприети от органите 

на законодателната и 

изпълнителната власт, 

издаването на заповед 

за налагане ПАМ по чл. 

186 от ЗДДС -  

запечатване на 

търговски обект. Според 

НАП и изпълнението на 

влезли в сила заповеди, 

както и такива с 

постановено 

предварително 

изпълнение за налагане 

на ПАМ за запечатване 

на търговски обект не 

следва да се изпълняват 

по време на 

извънредното 

положение.  

Препраща се към 

разпоредбата на чл. 4, т. 

2 от Закона, с която от 

отмяната на 

извънредното положение 

действието на 

административните 

актове се удължава с 

един месец, когато 

действието им е било 

ограничено със срок, 

изтичащ по време на 

извънредното 

положение. Според НАП 

в производствата по 

обжалване по ДОПК 

такива актове са 

решенията на 

директора на дирекция 

ОДОП, с които се спира 

изпълнението на даден 

акт и в чието решение е 

указан срок на 

действие, който 

обичайно е до влизане в 

сила на акта. Ако така 

определеният от 

решаващия орган срок 

на действие изтече по 

време на действие на 

извънредното 

положение, същият се 

удължава по силата на 

закона и не е 

необходимо издаването 



 

 

на допълнителен 

нарочен акт.  

Становището завършва, 

уточнявайки, че по 

принцип по силата на 

Закона спират да текат 

процесуалните срокове 

по съдебни 

производства. 

Изключение следва по 

отношение на 

сроковете по ЗАНН. 

Видно от чл. 3 на Закона, 

същите не спират да 

текат. Производствата по 

ЗАНН продължават по 

правилата и реда, 

уредени в ЗАНН. 

Напомняме, че със 

Закона изрично бяха 

удължени някои данъчни 

срокове за деклариране 

и внасяне на данък по 

ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, а 

давността, както и 

публичното изпълнение 

по ДОПК – спрени до 

преустановяването на 

извънредното положение 

в страната.     

Становището е достъпно 

на официалната 

страница на НАП:  

https://nra.bg/news?id=42

13&fbclid=IwAR2Jt8rB1Mcf

DaguDLDCojD2WOrWrn3o

WdxLfohnMe6dAtG-

NpxdXoh9Jfo   

По други актуални сега 

теми, свързани със 

законодателството, 

уреждащо отношенията 

в извънредното 

положение, можете да 

намерите информация 

и на нашия уебсайт: 

www.penkov-markov.eu. 

Разбира се, можете да 

се обръщате към нас за 

допълнителна 

информация и 

съдействие и на 

lawyers@penkov-

markov.eu.   

Горното предоставя 

обща информация, 

свързана с приемането 

на Закона за мерките и 

действията по време на 

извънредното 

положение, като не е 

изчерпателно и служи за 

ориентир при тълкуване 

на новостите към 2 

април 2020 г.
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