Списък с приоритизирани искания за получаване на подкрепа по
Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи
Приоритет

Проектно предложение

Институция

1

Засилване на административния капацитет на НАП за мониторинг
и контрол на електронната търговия

2

Техническа подкрепа за НАП от страна на МВФ за усъвършенстване на процеса по оценяване на данъчните липси (Tax gap) в НАП

3

Придобиване на практически опит и знания за автоматичните процеси в контрола по превоза на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, както и разгръщане на технически спецификации за аналитичен софтуер за фискален контрол

4

Промяна на подхода за събиране на просрочени публични вземания

5

Повишаване на знанията и уменията на служители на приходната
администрация за използване на информацията, обменяна чрез
система MOSS за анализи и последващи действия по контрол и
събиране. Разработване на процедури, наръчници и инструкции,
във връзка с работните процеси по контрол и събиране на дължимите данъци от ДЗЛ, регистрирани по схемата MOSS /режим в
Съюза и режим извън Съюза/ и свързаните с тях административен
обмен на информация и взаимна помощ по събиране

6

Придобиване на специфични умения и запознаване с добрите
практики в областта на трансферното ценообразуване, чрез провеждане на специализиранo обучениe

7

Техническа подкрепа за НАП за повишаване качеството на обслужване на клиенти, чрез развитие на услуги, насочени към лица
със специфични потребности

8

Техническа помощ за развитие и усъвършенстване на методите и
средствата за изготвяне на анализи и прогнози на данъчните приходи в бюджета към модул „Revenue Analyses and Prognoses“

Министерство на
финансите

9

Подкрепа за въвеждане на Национална квалификационна рамка
чрез ревизиране и приспособяване на Списъка на професии за
професионалното образование и обучение (ПОО)

Министерство на
образованието и
науката

10

Разработване на единна входна точка за намиране и разпространение на информация от участниците на пазара

Централен
депозитар АД

11

Техническа подкрепа за изготвяне на инструмент за подпомагане
на МСП за прилагане на регулационни режими

Министерство на
икономиката

12

Разработване/ закупуване на статистически модели, които могат да
бъдат ползвани за (краткосрочно) макроикономическо прогнозиране

Фискален съвет

Национална
агенция по
приходите

