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О т н о с н о: Промени в сметки/БИН 7301 и 7311 на данъчната и
митническата администрация от 2003 г.
С настоящите указания се регламентират извършването на промени в
сметки/БИН 7301 и 7311, и произтичащите от това промени в реда и начина на
внасянето на данъка върху добавената стойност (ДДС) и акцизите от внос и
данъците по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона
за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ).
Тези указания се издават във връзка с влизащите в сила от 01.01.2003 г.
промени в Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и
Закона за корпоративното подоходно облагане, както и предвид преминаването от 2003 г. към предоставяне на държавния трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ за общините чрез Системата за Електронни Бюджетни
РАзплащания (СЕБРА).
I. Откриване на БИН 7301 03 000-3 и 7301 08 000-4 към сметките на
митническата администрация. Режим на обслужване и ползване
на сметки/БИН 7301 на митническата администрация
1. Към всяка от съществуващите банкови сметки 7301 на митническата
администрация (сметките за които се прилагат кодове 8100-9702 съгласно Приложение № 6 от БДС № 03/2002 г., включително и за сметки с присвоени през
2002 г. нови кодове) съответните обслужващи банки служебно откриват, считано от 01.01.2003 г., БИН 7301 03 000-3 и БИН 7301 08 000-4.
2. По сметки/БИН БИН 7301 03 000-3 на митническата администрация, считано от 01.01.2003 г., следва да постъпват сумите от дължимите акцизи
от внос, включително и за начислените и дължими към 31.12.2002 г. акцизи от
внос.
3. По сметки/БИН БИН 7301 08 000-4 на митническата администрация, считано от 01.01.2003 г., следва да постъпват сумите от дължимия ДДС от
внос, включително и за начислените и дължими към 31.12.2002 г. суми от ДДС
от внос.
4. Постъпилите за деня суми по БИН 7301 03 000-3 и БИН 7301 08 000-4
както и по останалите БИН 7301 на митническата администрация се централизират ежедневно по общия ред (чрез “дебитно-контролиращата сметка” БИН 7301 99 000-4) към сметката на централния бюджет в БНБ 3 0 001999 0-0 –
БИН 7301 99 000-4 (банков код на БНБ 661 9 661-1).
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5. От БИН 7301 03 000-3 и БИН 7301 08 000-4, както и от останалите
БИН 7301 на митническата администрация не може да се възстановяват
суми на местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително и
на неперсонифицирани дружества. Възстановяването на надвнесени и недължимо внесени суми по тези БИН на митническата администрация се извършва от
съответното данъчно подразделение.
6. От БИН 7301 03 000-3 и БИН 7301 08 000-4, както и от останалите
БИН 7301 на митническата администрация, не може да се превеждат суми
между сметки 7301 на митническата администрация.
7. Разпоредбата на т. 6 се прилага и за случаите на погрешно преведени
суми по сметки/БИН 7301 вместо по сметки/БИН 7302 на митническата администрация.
8. От БИН 7301 03 000-3 и БИН 7301 08 000-4, както и от останалите
БИН 7301 на митническите учреждения, не може да се превеждат суми към
сметки на данъчната администрация.
9. От БИН 7301 03 000-3 и БИН 7301 08 000-4, както и от останалите
БИН 7301 на митническото учреждение, по нареждане на титуляра на сметката
може да се извършва прехвърлянето на суми между БИН 7301 на неговата
сметка за корекции на грешки (например погрешно преведени суми от ДДС от
внос по БИН за акцизите).
II. Закриване на БИН 7301 03 000-3 и 7301 08 000-4 към сметките на
данъчната администрация.
10. Считано от 01.01.2003 г., за сметки 7301 на данъчната администрация няма да се прилагат БИН 7301 03 000-3 и БИН 7301 08 000-4.
11. Във връзка с т. 10, банките, обслужващи сметки 7301 на данъчната администрация служебно да закрият БИН 7301 03 000-3 и БИН 7301 08 000-4
към тези сметки в края на 2002 г., след извършването на операциите по годишното приключване на сметки 7301 съгласно т. 12 от БДС № 16/2002 г.
III. Платежни процедури за наредени на 29.12.2002 г. преводи към
БИН 7301 03 000-3 и 7301 08 000-4.
12. Във връзка със закриването на БИН съгласно т.т. 10 и 11, всички преводи, наредени на 29.12.2002 г. към сметки/БИН 7301 03 000-3 и 7301 08 000-4,
да се пренасочат служебно от обслужващите банки директно по сметката на
МФ в БНБ: 3 0 001482 0-4 (банков код на БНБ 661 9 661-1) – по същия БИН,
по реда на т. 1 от БДС № 16/2002 г.
13. Сумите на преводите по т. 12 се включват в подлежащата на деклариране по реда на т. 5 от БДС № 16/2002 г.. обща сума на преводите, пренасочени
към сметка 3 0 001482 0-4 на МФ в БНБ.
IV. Допълнителни процедури за преводи към БИН 7301 03 000-3
и 7301 08 000-4 през 2003 г.
14. През 2003 г. банките не приемат за обработка платежни документи
(включително и бюджетни платежни нареждания), с които се нареждат преводи
за банкови сметки на данъчната администрация - БИН 7301 03 000-3 и 7301
08 000-4 (подлежащите на закриване по т.т. 10 и 11 БИН).
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V. Закриване на БИН 7311 12 000-1, 7311 13 000-0 и 7311 14 000-8
15. Считано от 01.01.2003 г., няма да се прилагат БИН 7311 12 000-1,
БИН 7311 13 000-0 и БИН 7311 14 000-8. Държавният трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ за общините ще се предоставя съгласно разпоредбите на
раздели I - IV от писмо на МФ БДС № 17/2002 г.,
16. Във връзка с т. 15, банките, обслужващи сметки 7311, служебно да
закрият БИН 7311 12 000-1, БИН 7311 13 000-0 и БИН 7311 14 000-8 в края на
2002 г., след извършването на операциите по годишното приключване на
сметки 7311 съгласно т. 29 от БДС № 16/2002 г.
VI. Платежни процедури за наредени на 28.12.2002 г. и 29.12.2002 г.
преводи към БИН 7311 12 000-1, 7311 13 000-0 и 7311 14 000-8
17. За наредените на 28.12.2002 г. и 29.12.2002 г. преводи към сметки/БИН 7311 12 000-1, 7311 13 000-0 и 7311 14 000-8, се прилага редът по т. 2 и
т. 6 от БДС № 16/2002 г., като временно отнесените по разчетна сметка суми се
пренасочват по съответните сметки/БИН 7301 съгласно т. 18.
18. Отнесените по разчетна сметка преводи по т. 17 се пренасочват от обслужващата банка в срок до 10.01.2003 г. по банковата сметка за приходите на
централния бюджет – съответния БИН 7301 12 000-4, 7301 13 000-2 и 7301 14
000-0 на същото данъчно подразделение (данъчно бюро, изнесено работно място) – титуляр на сметки/БИН 7311, за които е бил предназначен съответния превод.
19. Информация за номерата на банковите сметки и телефоните на съответните данъчни подразделения (бюра, изнесени работни места) може да бъде
намерена в интернет-страницата на Главна данъчна дирекция – на адрес
www.taxadmin.government.bg/spravo4nik/sprav.htm (чрез кликване върху надписите “ТДД” или ТДД “Големи данъкоплатци” се осигурява достъп до номерата на банковите сметки и телефоните на съответните данъчни подразделения.
Банковите сметки за приходите на централния бюджет – сметките, за които се
прилагат БИН 7301 12 000-4, 7301 13 000-2 и 7301 14 000-0 са означени със
съкращението “РБ” пред номера на сметката).
20. Сумите на преводите по т. 17 се включват в подлежащата на деклариране по реда на т. 5 от БДС № 16/2002 г.. обща сума на другите преводи, временно отнесени по разчетна сметка.
VII. Внасяне на данъците по ЗОДФЛ през 2003 г.
21. През 2003 г. данъците по ЗОДФЛ ще се внасят по съответната сметка 7301 на данъчното подразделение (данъчно бюро, изнесено работно място) –
БИН 7301 12 000-4, 7301 13 000-2 и 7301 14 000-0, освен в случаите по т. 22.
22. През 2003 г. данъкът по ЗОДФЛ, начисляван върху еднократните парични обезщетения по чл. 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили и
по чл. 261 от Закона за Министерството на вътрешните работи ще се внася
по сметката на централния бюджет в БНБ 3 0 001482 0-4 – БИН 7301 12 000-4
(банков код на БНБ 661 9 661-1), по ред определен от министъра на финансите.
23. Разпоредбата на т.т. 21 и 22 се прилагат и за внасянето/възстановяването през 2003 г. на дължимите/надвнесени към 31.12.2002 г. суми от данъците
по ЗОДФЛ.
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24. През 2003 г. приходите от наказателни лихви за невнесени в срок данъци по ЗОДФЛ се внасят по БИН 7301 50 000-4.
25. През 2003 г. банките не приемат за обработка платежни документи
(включително и бюджетни платежни нареждания), с които се нареждат преводи
за сметки/БИН БИН 7311 12 000-1, БИН 7311 13 000-0 и БИН 7311 14 000-8
(закритите БИН по т.т. 15 и 16) освен ако решат да приложат реда по т. 26.
26. Временно, за периода от 01.01.2003 г. до 31.01.2003 г. (включително), търговските банки, по тяхна преценка, могат да приемат за обработка платежни документи, в които са попълнени подлежащите на закриване по т. 15 и
т. 16 БИН 7311 12 000-1, 7311 13 000-0 и 7311 14 000-8, като пренасочат превода
по съответстващата сметка/БИН 7301 на данъчното подразделение (бюро, изнесено работно място), при условие, че тя може еднозначно да се идентифицира.
VIII. Закриване на други БИН 7311 хх 000-х
27. Във връзка с влизането в сила от 01.01.2003 г., на промените в ЗКПО
през 2003 г. няма да се прилагат следните БИН към сметка 7311:
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311
7311

04
05
06
07
08
09
10
11
15
16
18
19
20
30
31
32

000 - 9 Данък върху печалбата от нефинансови предприятия
000 - 7 Данък върху печалбата от финансови институции
000 - 5 Данък върху печалбата от организации с идеална цел
000 - 3 Данък върху печалбата от бюджетни предприятия
000 - 1 Данък за общините от нефинансови предприятия
000 - 0 Данък за общините от финансови институции
000 - 5 Данък за общините от организации с идеална цел
000 - 3 Данък за общините от бюджетни предприятия
000 - 6 Д-ък върху дивидентите и доходите на местни юридически и чуждестранни лица
000 - 4 Данък върху дивидентите и доходите на бюджетни предприятия
000 - 0 Окончателен данък върху залози за хазартни игри по ЗКПО
000 - 9 Данък върху застрахователните и презастрахователните премии
000 - 4 Данък върху представителните разходи по ЗКПО
000 - 3 Данък върху социалните разходи по ЗКПО
000 - 1 Данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО
000 - 0 Данък върху дарения и спонсорство по ЗКПО

28. Банките, обслужващи сметки 7311, служебно да закрият посочените
БИН в т. 27, в края на 2002 г., след извършването на операциите по годишното
приключване на сметки 7311 съгласно т. 29 от БДС № 16/2002 г.
IX. Платежни процедури за наредени на 28.12.2002 г. и 29.12.2002 г.
преводи към БИН 7311 хх 000-х подлежащи на закриване т. 27
29. За наредените на 28.12.2002 г. и 29.12.2002 г. преводи към сметки/БИН 7311 по т. 27, се прилага редът по т. 2 и т. 6 от БДС № 16/2002 г., като временно отнесените по разчетна сметка суми се пренасочват в последствие
до 03.01.2003 г. по сметката на МФ в БНБ: 3 0 001482 0-4 (банков код на БНБ
661 9 661-1) - по съответстващите им БИН 7301 както следва:
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- за БИН 7311 04 000-9 – по БИН 7301 04 000-1;
- за БИН 7311 05 000-7 – по БИН 7301 05 000-0;
- за БИН 7311 06 000-5 – по БИН 7301 06 000-8;
- за БИН 7311 07 000-3 – по БИН 7301 07 000-6;
- за БИН 7311 08 000-1 – по БИН 7301 04 000-1;
- за БИН 7311 09 000-0 – по БИН 7301 05 000-0;
- за БИН 7311 10 000-5 – по БИН 7301 06 000-8;
- за БИН 7311 11 000-3 – по БИН 7301 07 000-6;
- за БИН 7311 15 000-6 – по БИН 7301 15 000-9;
- за БИН 7311 16 000-4 – по БИН 7301 16 000-7;
- за БИН 7311 18 000-0 – по БИН 7301 18 000-3;
- за БИН 7311 19 000-9 – по БИН 7301 19 000-1;
- за БИН 7311 20 000-4 – по БИН 7301 20 000-7;
- за БИН 7311 30 000-3 – по БИН 7301 30 000-6;
- за БИН 7311 31 000-1 – по БИН 7301 31 000-4;
- за БИН 7311 32 000-0 – по БИН 7301 32 000-2.
30. Сумите на преводите по т. 29 се включват в подлежащата на деклариране по реда на т. 5 от БДС № 16/2002 г.. обща сума на другите преводи,
временно отнесени по разчетна сметка.
X. Внасяне на данъците по ЗКПО през 2003 г.
31. През 2003 г. данъците по ЗКПО, които до 31.12.2002 г. са превеждани по закритите БИН 7311 по т.т. 27 и 28 ще се внасят по съответстващите им
БИН 7301, посочени в т. 29, към сметка 7301 на съответното данъчното подразделение (данъчно бюро, изнесено работно място).
32. Разпоредбата на т. 31 се прилага и за внасянето/възстановяването
през 2003 г. на дължимите/надвнесени към 31.12.2002 г. суми от данъците по
ЗКПО, които по силата на действащата в сила до 31.12.2002 г. разпоредба на чл.
52 от ЗКПО са подлежали на внасяне/възстановяване по закритите по т.т. 27 и 28
съответни БИН 7311.
33. През 2003 г. банките не приемат за обработка платежни документи
(включително и бюджетни платежни нареждания), с които се нареждат преводи
към закритите БИН 7311 по т.т.27 и 28 освен ако решат да приложат реда по т.34.
34. Временно, за периода от 01.01.2003 г. до 31.01.2003 г. (включително), търговските банки, по тяхна преценка, могат да приемат за обработка платежни документи, в които са попълнени подлежащите на закриване БИН 7311
по т. 27 и т. 28, като пренасочат превода по съответстващата сметка/БИН 7301
на данъчното подразделение (бюро, изнесено работно място).
XI. Предоставяне на информация на общините за сметки/БИН 7311,
БИН 7301 12 000-4, 7301 13 000-2 и 7301 14 000-0 и държавния
трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ
35. Информацията за дневните обороти по сметки/БИН 7311 през 2003 г.
се предоставя на общините по реда и сроковете, определени в т.т. 64 и 68 от
БДС № 18/2001 г.
36. По реда на т.т. 64 и 68 от БДС № 18/2001 г. на общините се предоставя информация за сметки/БИН 7301 12 000-4, 7301 13 000-2 и 7301 14 000-0.
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На съответната община се предоставят данните само за тези БИН 7301 12 000-4,
7301 13 000-2 и 7301 14 000-0, чрез които се отчитат приходите от данъците по
ЗОДФЛ, генерирани на територията на общината.
37. Информацията по т. 36 се предоставя за целия размер на постъпилите
суми от данъците по ЗОДФЛ по съответните сметки/БИН 7301 12 000-4, 7301 13
000-2 и 7301 14 000-0, включително и на общините, за които със ЗДБРБ за 2003г.
ще е предвиден държавен трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ в размер под сто процента от генерираните на територията на общината постъпления
от данъците по ЗОДФЛ.
38. Държавният трансфер на преотстъпените данъци по ЗОДФЛ през
2003 г. и свързаната с него информация ще се предоставя на общините по реда
на раздели I-IV от БДС № 17/2002 г. чрез обособяването в СЕБРА на отделен
платежен код за всяка община (код със структура на номера 444 ххх 009-х).
XII. Закриване на БИН 7301 26 000-6 и 7301 27 000-4
39. Считано от 01.01.2003 г., няма да се прилагат БИН 7301 26 000-6 и
БИН 7301 27 000-4.
40. Във връзка с т. 39, банките, обслужващи сметки 7301, служебно да
закрият БИН 7301 26 000-6 и БИН 7301 27 000-4 в края на 2002 г., след извършването на операциите по годишното приключване на сметки 7301 съгласно
т. 12 от БДС № 16/2002 г.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

УПРАВИТЕЛ НА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

