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1. Дефиниране на проблема:  

Действащата към момента правна уредба не обезпечава изпълнението на изискванията 

на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на 

Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на 

информация в областта на данъчното облагане и Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета 

от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на 

задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. 

Заради липсата на правна уредба, съответстваща на правилата на Директива (ЕС) 

2015/2376, е стартирана процедура за нарушение на европейското право (официално 

уведомително писмо на Генералния секретариат на ЕК № С(2017) 300/3 от 23.01.2017 

г. във връзка с процедура за нарушение № 2017/0021 по описа на Европейската 

комисия). Друг съществен проблем е постъпило запитване ЕU pilot № 8223/16/TAXU 

на службите на Европейската комисия относно въвеждането в българското 

законодателство на Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година 

относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за 

отмяна на Директива 77/799/ЕИО и започнала процедура за несъответствие на 

българското законодателство с европейското право, което налага прецизиране на 

разпоредби в ДОПК с цел поясняване на обхвата на обмена съобразно текста на 

директивата. В тази връзка и с оглед необходимостта от пълно хармонизиране на 

националното законодателство с европейското право е изготвен законопроект за 

изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс предвижда следните основни групи промени: 

 Въвеждат се правилата на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 

2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния 

автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. 

 Въвеждат се правилата на Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от 25 май 2016 

година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния 
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автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Разпоредбите на 

директивата следва да бъдат въведени в националното законодателство в срок до 4 

юни 2017 г. 

 Прецизират се разпоредби в глава шестнадесета, раздел V от ДОПК във 

връзка със запитване ЕU pilot № 8223/16/TAXU на службите на Европейската комисия 

относно въвеждането в българското законодателство на Директива 2011/16/ЕС на 

Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в 

областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО и започнала 

процедура за несъответствие на българското законодателство с европейското право. С 

предложените изменения се елиминират потенциалните пречки пред обмена на 

информация с държавите членки по отношение на данъците, посочени в чл. 143б, 

които биха възникнали при стриктно тълкуване на разпоредбите. 

 Отменят се разпоредбите, с които в българското законодателство е въведена 

Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под 

формата на лихвени плащания, отменена с Директива (ЕС) 2015/2060 на Съвета от 10 

ноември 2015 година. Обмен на информация за доходите от спестяванията се 

осъществява по реда на глава шестнадесета, раздел III “а“ “Автоматичен обмен на 

финансова информация в областта на данъчното облагане“ от ДОПК, с която е 

транспонирана Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 година за 

изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен 

обмен на информация в областта на данъчното облагане, считано от 1 януари 2016 г. 

 С оглед ефективното прилагане на поети задължения от страна на Република 

България в областта на данъците, съгласно сключени международни договори, с 

проекта се създават разпоредби в Глава двадесет и седма “б“ (чл. 269щ). С 

предложените разпоредби се обвързват правилата за осъществяване на взаимна помощ 

при събиране на публични вземания съгласно сключени международни договори, по 

които Република България е страна, с производствата по ДОПК. 

 Във връзка с обмена на информация с други държави се предлага 

прецизиране на разпоредби относно обхвата на данъчно-осигурителната информация 

и основанията за разкриването й. Изрично се регламентира, че данните, получени по 

реда на взаимната помощ и административното сътрудничество, включително 

обменът на информация с други държави при условията на глава шестнадесета, раздел 

ІІІа, IV, V, VI, глава двадесет и седма „а“ и глава двадесет и седма „б“ от ДОПК, 

представляват данъчна и осигурителна информация и може да бъде разкривана само 

при условията и по реда, предвидени в международен договор или съответните глави 

от ДОПК. Промяната е предложена в резултат на препоръки, направени в рамките на 

процедурата за преглед и оценка на българското законодателство от страна на 

Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към ОИСР. 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

С проекта се предвижда въвеждане в националното законодателство на разпоредбите 

на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на 

Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на 

информация в областта на данъчното облагане. Република България трябваше в срок 

до 31 декември 2016 г. да приведе националното си законодателство в съответствие с 

разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за 

изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен 

обмен на информация в областта на данъчното облагане. 
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Също така със законопроекта се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/881 

на Съвета от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение 

на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното 

облагане. Разпоредбите на тази директивата следва да бъдат въведени в националното 

законодателство в срок до 4 юни 2017 г. 

 

Друга промяна, която се предвижда в проекта за изменение на ДОПК е във връзка със 

запитване ЕU pilot № 8223/16/TAXU на службите на Европейската комисия относно 

въвеждането в българското законодателство на Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 

февруари 2011 година относно административното сътрудничество в областта на 

данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО и започнала процедура за 

несъответствие на българското законодателство с европейското право. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 

между няколко органа и др.). 

Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез 

промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични 

възможности. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не са извършени последващи оценки на нормативния акт, както и анализи за 

изпълнението на политиката. 

2. Цели:  

С приемането на промените, предложени в проекта на Закон за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предвижда постигането 

на следните основни цели: 

 Засилване на ефективността на административното сътрудничество между 

данъчните администрации чрез разширяване на обхвата на автоматичния обмен на 

информация; 

 Засилване на борбата с укриването на данъци и агресивното данъчно 

планиране; 

 Да се разреши проблема с липсата на прозрачност по отношение на 

многонационалните групи предприятия, която улеснява прилагането на вредни 

данъчни практики; 

 Да се приведе националното законодателство в съответствие с правото на 

Европейския съюз. 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите 

на действащата стратегическа рамка? 

 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  
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 Многонационалните групи предприятия, които имат общи консолидирани 

приходи в размер над 1 466 872 500 лева за данъчната година, 

предхождаща отчетната данъчна година, а когато крайното предприятие 

майка е местно лице за данъчни цели на Република България - над 100 000 

000 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година; 

 Данъчно задължените лица, за които се обменя информация с друга 

държава членка за данъчни становища, издадени по отношение на 

трансграничната им дейност. 

 Националната агенция за приходите. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие: 

При този нормативен акт са разгледани следните два варианта на действие:  

Вариант за действие 1 – Приемане на проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и за внасянето му за приемане от Народното събрание. С 

приемането на този вариант на действие националното законодателство ще е в 

съответствие с правото на Европейския съюз и ще бъдат прекратени двете процедури 

за несъответствие на българското законодателство с европейското право, стартирани 

със запитване (ЕU pilot № 8223/16/TAXU  на службите на Европейската комисия 

относно въвеждането в българското законодателство на Директива 2011/16/ЕС и 

официално уведомително писмо на Генералния секретариат на ЕК № С(2017) 300/3 от 

23.01.2017 г. във връзка с процедура за нарушение № 2017/0021 по описа на 

Европейската комисия. Ще се подобри правната рамка за осъществяване на ефективен 

обмен на информация за данъчни цели, като се разшири обхвата на обменяната 

информация и се прецизират действащи разпоредби в ДОПК. 

Вариант за действие 2 „Без действие“  

В случай, че не бъде приет проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване 

на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс националното законодателство ще е в противоречие  с правото на Европейския 

съюз. В резултат на неприемането на проектозакона, освен че няма да може да се 

прекратят започналите две процедури по нарушение, заради невъвеждането на 

Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година и неотстраняването на 

несъответствията при въвеждането на Директива 2011/16/ЕС, но ще бъде стартирана 

още една процедура за нарушение за нетранспонирането и на Директива (ЕС) 

2016/881.  

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

5. Негативни въздействия:  

При Вариант за Действие 1 - не се очакват негативни въздействия от приемането на 
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проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за 

изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

При Вариант за Действие 2 „Без действие“ – няма да се засили ефективността на 

административното сътрудничество между данъчните администрации поради по-

ограничения обхват на автоматичния обмен на информация; няма да се разреши 

проблема с липсата на прозрачност по отношение на многонационалните групи 

предприятия, която улеснява прилагането на вредни данъчни практики; няма да се 

приведе националното законодателство в съответствие с правото на Европейския 

съюз. 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

6. Положителни въздействия:  

При Вариант на Действие 1 - Задължителният автоматичен обмен на информация 

между държавите членки ще доведе до по-голяма прозрачност относно издаваните от 

тях данъчни становища, което ще стимулира справедливата конкуренция в областта на 

данъчното облагане; 

 България ще получава информация за издадените от други държави членки 

предварителни споразумения за ценообразуване, което е предпоставка за проучване на 

опит и добри практики в областта на трансферното ценообразуване; 

 Ще се позволи на данъчните администрации в различните държави да 

предприемат мерки срещу вредните данъчни практики и да идентифицират лицата 

(предприятията), които изкуствено прехвърлят значителна част от печалбите си към 

юрисдикции с по-благоприятни данъчни режими; 

 Задължителният автоматичен обмен на информация между държавите, в 

рамките на които многонационалните групи предприятия извършват дейност чрез 

свои съставни предприятия, ще стимулира тези предприятия да се откажат от 

определени практики за агресивно данъчно планиране, като внасят справедлив дял 

данъци в държавата, където е реализирана печалбата 

 Ще се предотвратят зачестилите през последните години все повече 

трансгранични случаи на укриване на данъци, както в рамките на Европейския съюз, 

така и в световен мащаб;  

 

 Ще се предотвратят случаите на недекларирани и необложените с данъци 

доходи и ще се увеличат националните данъчни приходи;  

 

 Чрез автоматичният обмен на информация ще се повишат ефикасността и 

ефективността на събиране на данъци, който е основен приоритет в борбата срещу 

укриването на данъци;  
 
 Ще се увеличат  бюджетните приходи; 
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 Ще се повиши ефективността и ефикасността на събиране на данъци. 

При Вариант за Действие 2 „Без действие“ - не се очакват положителни  въздействия 

от неприемането на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс. 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  

Не са идентифицирани потенциални рискове при реализирането на Вариант 1 - 

приемане на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс. Напротив, неприемането на проекта може да доведе до сериозни финансови 

санкции за България, които Европейската комисия може да поиска да бъдат наложени 

от Съда на ЕС заради невъвеждане на европейското законодателство.  

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

Х Няма ефект 

 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

С приемането на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс не се създават нови регулаторни режими, както и не се засягат съществуващи 

режими и услуги. 

9. Създават ли се нови регистри? 

С приемането на проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на 

законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс не се създават нови регистри. 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те………………………………………. 

10. Как въздейства актът върху микро, малките и средните предприятия (МСП)? 

☐ Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

☐  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

☐ Да 

☐  Не 

12. Обществени консултации:  



 

 

 

7 

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на 

акт ще бъдат проведени обществени консултации като проектът на решение, докладът 

към него, предварителната оценка на въздействието и становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията“ ще бъдат публикувани на Портала за 

обществени консултации и на Интернет страницата на Министерството на финансите.  

Проектът на акт ще се съгласува с всички министри и с дирекциите от 

администрацията на Министерския съвет, с чиято функционална компетентност е 

свързан, в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация. 

 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури. 

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

☐ Да 

☐  Не 

 Въвеждат се правилата на Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 

2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния 

автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. 

 Въвеждат се правилата на Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от 25 май 2016 

година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния 

автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. 

 Отменят се разпоредбите, с които в българското законодателство е въведена 

Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под 

формата на лихвени плащания. С Директива (ЕС) 2015/2060 на Съвета от 10 ноември 

2015 година е отменена Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи 

от спестявания под формата на лихвени плащания. Обмен на информация за доходите 

от спестяванията се осъществява по реда на глава шестнадесета, раздел III “а“ 

“Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане“ ( 

Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 година за изменение на 

Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на 

информация в областта на данъчното облагане), считано от 1 януари 2016 г. 

 Прецизират се разпоредби в глава шестнадесета, раздел V от ДОПК във 

връзка със запитване ЕU pilot № 8223/16/TAXU на службите на Европейската комисия 

относно въвеждането в българското законодателство на Директива 2011/16/ЕС на 

Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното сътрудничество в 

областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО и започнала 

процедура за несъответствие на българското законодателство с европейското право. 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

 

Име и длъжност:  
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Людмила Петкова, Директор на Дирекция „Данъчна политика“ 

 

Дата: 10.03.2017 г. 

 

Подпис: 

 

 

 

          

  

 


