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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува 

постъпилата с Ваш №  03-00-803 от 23 ноември 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс със следните препоръки:  

1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

Предлагаме в т. 1.2. да се опише каква е действащата уредба в областта и какви са 

конкретните изисквания на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 г. 

относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в 

Европейския съюз (Директивата), които следва да бъдат въведени в българското 

законодателство. В т.1.2. следва да се изясни в какво се изразява несъответствието между 

националното законодателство и правото на ЕС, какви са съществуващите към момента 

механизми за решаване на спорове, свързани с двойно данъчно облагане на печалбите и 

доходите на лица в повече от една държава членка и как се очаква да се подобрят след 

транспониране на Директивата.  

2. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  

Предлагаме да се обмисли възможността като заинтересована страна да бъдат 

включени компетентните административни съдилища, както и лицата – потенциални 

кандидати за включване в списъка на независими компетентни лица съгласно Директивата.   
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3. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

Представянето на вариантите на действие следва да започне с Вариант 0 „Без 

действие“ и след това да се опишат другите възможни варианти. Във връзка с това 

предлагаме изложението в този раздел да започне с описание на Вариант 0 „Без действие“, 

където да се представи актуалното състояние и уредба и очакваните последствия, в случай 

че Директивата не бъде транспонирана в българското законодателство.  

Във Вариант на действие 1 – „Приемане на проект на Решение на Министерския 

съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс“ е необходимо да се опишат конкретните предложения за промени в 

нормативната уредба, които е необходимо да бъдат извършени, с цел транспониране на 

Директивата. В случай че се предвиждат промени и в други закони, това също следва да 

бъде посочено, както и какви са очакваните ефекти от промените.  

4. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни 

въздействия“:  

Предлагаме в тези два раздела въздействията да се разгледат по групи 

заинтересовани страни. В случай че въздействията са сходни за различните групи 

заинтересовани страни и са разгледани общо – това следва да се посочи в изложението. 

5. Относно раздел 8.1. „Административната тежест за физическите и 

юридическите лица“: 

 Предлагаме в този раздел да се опише накратко защо промяната няма да има ефект 

върху административната тежест за физическите и юридическите лица.  

Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка 

на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична 

предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, 

ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде 

съобразена с препоръките от становището. 

На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 
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преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 

провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“          /П/ 

 

/КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 

                                                                                                                                

 

 

 

 


