Справка за резултатите от обществените консултации по проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс

Подател

Предложение

Приема/не приема/
предложението

Мотиви

Момчил Матев

Трябва да се коригира и списъкът на
изискваните документи за сключване на
трудов договор - Кодекс на труда и
Наредбата за това в частта за
свидетелството за съдимост.
Свидетелството
за
съдимост
като
документ отразява влезли в сила присъди
по престъпления от общ характер, не
отразява административни присъди и
забрани за заемане на дадена длъжност. В
резултат - 99% от хората трябва да
доказват, че са \"неосъждани\", при
положение, че даже има и презумпция за
невинност в правото уж... Това е архаичен
документ и изискването му трябва да
става за специализирани длъжности, напр.
касиер в банка или шофьор на инкасоавтомобил.
Няма
пречка
осъден
престъпник да бъде дърводелец например.
Освен ако не е в затвора.

Не се приема

Предложението е извън обхвата на
законопроекта. От законопроекта
отпадат параграфите, предвиждащи
изменение
по
отношение
на
свидетелствата за съдимост в
нормативни актове, които са в
сферата
на
компетентност
на
Министерството
на
финансите.
Същите ще бъдат предложени за
включване
в
преходните
и
заключителните
разпоредби
на
проекта на Закон за допълнение на
Закона
за
административното
регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност,
който има за цел въвеждането на
принципа на служебно установяване
от административните органи на
обстоятелствата относно съдебния
статус на лицата като мярка за
намаляване на административната
тежест.
Независимо от това, следва да се
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отбележи,
че
изискването
за
предоставяне на свидетелство за
съдимост при сключване на трудов
договор е предвидено в наредба на
министъра на труда и социалната
политика, която като подзаконов
нормативен акт не се изменя със
закон, а от компетентния министър.
Mangurov

Счетоводител съм и от години подавам
нулеви справки-декларации по ЗДДС на
фирми с прекратена дейност, които не
желаят да се дерегистрират по ЗДДС.
Една лека промяна - например след 5
нулеви декларации, автоматично да
следва замразяване на регистрацията по
ЗДДС и отпадане на задължението да се
подават справки-декларации, до момента
на подаване на искане за активация на
регистрацията или подаване на искане за
дерегистрация. Нещо такова има в
Германия.

Не се приема

Предложението не съответства на
заложените в ЗДДС мерки за борба с
данъчни
измами. Освен
това,
доколкото става въпрос за фирми с
прекратена дейност, следва да се
посочи, че съгласно на чл. 107, т. 4,
възниква основание за задължителна
дерегистрация при прекратяване на
лицето в изброените в разпоредбата
случаи.

В проектозакона не видях нищо за
облекчаване на действащите фирми по
отношение на подаването на годишния
отчет в НСИ и в Търговския регистър. Би
могло да се предвиди удължен срок за
подаване в НСИ и на отчет за дейността,
като информацията, подавана в НСИ,
частично да може да бъде виждана и през

Не се приема

Във връзка с изпълнение на мярка №
26
за
освобождаване
на
микропредприятията
от
задължението за публикуване на
годишните финансови отчети, при
спазване изискването на чл.36, пар.1,
буква „г“ от Директива 2013/34/ЕС
на ЕП и на Съвета от 26.06.2013 г.
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досието на фирмата в Търговския
регистър. Сега публикуваме отчетите и в
Търговския регистър, а там излизат чак
след повече от една година, т.е.
осигуряването на актуална информация за
фирмите хич го няма.

Асен Михалков

В § 12 В Закона за местните данъци и
такси:
Целият текст на сегашния чл.2 на ЗМДТ
става чл.2 ал.1.
Създава се ал.2 със следния текст:
„Данъчно задължените лица могат да

(Решение № 411 на МС от 19.05.2016
г. за приемане на План за действие с
мерки,
адресиращи
основните
проблемни области, възпрепятстващи
нарастването
на
инвестициите)
понастоящем
се
работи
по
реализирането на проект „Единната
входна точка“, по който водещи
институции са Министерството на
правосъдието, НСИ и НАП. Мярката
е действаща към момента и с
промените, които се предвиждат, се
цели постигане на административно
облекчение за всички предприятия,
които
прилагат
националните
счетоводни стандарти, не подлежат
на задължителен независим финансов
одит и не са задължени да
оповестяват в приложение към ГФО
определена счетоводна информация,
да могат да подават отчетите си на
едно място. По този начин ще се
изпълни основната цел за еднократно
събиране на данни и многократното
им използване.
Не се приема

Предложението не е свързано с
публикувания на страницата на МФ и
ПОК законопроект. Предложението е
свързано със създаването на изцяло
нов механизъм в това число
изграждане на електронна система,
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заплатят всички свои задължения за
местни данъци и такси, възникнали по
този Закон към една община с едно
безкасово плащане.“
Мотиви:
Позволявам си да направя следното
предложение към Вас за включване на
горепосочения текст към ЗИД на ДОПК с
цел намаляване на административната
тежест за българските граждани, както и
за намаляване на заплащаните такси от
тях.
Предложението ми е свързано със Закона
за местните данъци и такси. То има за цел
намаляване на таксите, които се дължат
на банки при банкови преводи или на
системи за разплащания при заплащане на
местни данъци и такси към общините в
България
и
намаляване
на
административната тежест при данъчно
издължаване.
Много често едно данъчно задължено
лице има 2-3 имота в една община, която
е отдалечена от неговото местоживеене и
единствения начин за плащане на
задълженията е да ги преведе в срок по
банков път, с пощенски запис или да ги
плати в каса на система за разплащания.
Тези задължения са от порядъка на 1-23лв., а ако имотите са 3 (много често
наследствени идеални части от стари
къщи или парцели) лицето трябва да

която да осигури съществуването на
подобен механизъм. Преди да се
обсъжда подобна промяна следва да
се направи подробен анализ относно
правната, техническа, финансова и
друга възможност за обезпечаване на
направеното предложение.
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попълни
6
платежни
нареждания,
съответно за ДНИ и ТБО за всеки имот и
да плати 6 такси за 6 преводни
нареждания.
В последващата подзаконова нормативна
база може да се създаде нов “вид
плащане” при бюджетен кредитен превод,
с който ще може да се превежда с един
превод цялата сума на задълженията на
даденото лице към съответната община, а
служителите от отделите Общински
приходи ще трябва да погасят всички
задължения, след получаване на превода
по сметката на общината.
В случай, че сумата по даден постъпил
превод не е достатъчна за пълно
издължаване ще може да се покриват
задълженията по реда на тяхното
възникване,
а
при
едновременно
възникване може да се погасяват в
поредността от кодовете "вид плащане" 442100, 442200,442300 и т.н.
Явор Метин

Счита, че с цел улеснение на всички лица
може да се направят определени стъпки
от НАП. Добре е НАП да направи свои
регистри за представени при предни
декларации
нотариално
заверени
пълномощни и копия от протоколи на
ТЕЛК и да не се налага хората да ги
представят
при
всяко
следващо
посещение или подаване на декларация,

Не се приема

Предложението не е свързано с
публикувания на страницата на МФ и
ПОК законопроект.
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както и НАП да прави справка в НОИ за
тези ТЕЛК-ове.

Институт на
дипломираните експертсчетоводители в
България (ИДЕС)

Сега вече може да се предвиди
възможността лице, чийто извънтрудови
доходи излязат в справката, която се
вижда с ПИК, да не прилага служебна
бележка, защото някои счетоводители ги
бавят много. Би могло да се приемат
декларации от физическите лица, в който
и да е офис на НАП/например сектор
Деловодство/ и след това да се предават с
вътрешна поща до съответния офис по
постоянен адрес.

Не се приема

Предложението не е свързано с
публикувания на страницата на МФ и
ПОК законопроект.

А по ЗМДТ във всяка община искат и
скица с подаването на декларация по
чл.14 - защо не се предвиди за хората,
които нямат скици да заплатят таксата на
място и след това служителите да си я
набавят сами от техническата служба на
общината или кадастъра.

Не се приема

Предложението не е свързано с
публикувания на страницата на МФ и
ПОК законопроект.

Не се приема

а) Предложението за промяна в
текста на чл. 38, ал. 9 от Закона за
счетоводството (ЗСч) се отнася за
предприятия,
които
не
са
осъществявали дейност. Те ще могат
да не публикуват финансовите си

1. Публикуване на финансови отчети
и деклариране на обстоятелства
Предложения:
а)
Предлагат
да
се
промени
направеното в законопроекта изменение
на чл. 38, ал. 9 от Закона за
счетоводството (ЗСч) в частта „и
предприятия, които не са осъществявали
дейност през отчетния период“. Анализът
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на
действащото
европейско
законодателство дава основание да се
направи професионално обоснованият
извод, че промяната не може да засегне
освобождаване на всички предприятия,
които не са осъществявали дейност през
периода, а може да намери приложение
само по отношение на микропредприятия,
които:
 не са осъществявали дейност през
отчетния период, и
 имат право да публикуват съкратен
счетоводен баланс по раздели.
Това са микропредприятията, които:
 не подлежат на задължителен
независим финансов одит (чл. 38,
ал. 4 от ЗСч във връзка с § 3 от ДР
на ЗСч);
 не
са
инвестиционни
или
финансови холдингови дружества
(чл. 29, ал. 5 във връзка с ал. 4 от
ЗСч);
 прилагат
Националните
счетоводни
стандарти
като
приложима счетоводна база и не са
направили избор да съставят пълен
комплект финансови отчети (чл.
29, ал. 1, 2 и 8 от ЗСч) - по
отношение на предприятията,
прилагащи МСФО, приети от ЕС
като
счетоводна
база,
разглежданите
облекчения
са

отчети в Търговския регистър. Целта
на финансовите отчети е да
представят
вярно
и
честно
имущественото
и
финансовото
състояние
на
предприятието,
отчетения
финансов
резултат,
промените в паричните потоци и в
собствения капитал. Счита се, че
вярно и честно представяне е
постигнато, когато предприятието е
избрало и прилагало счетоводна
политика в съответствие със ЗСч и
приложимите счетоводни стандарти
(Национални
или Международни
счетоводни
стандарти).
Информацията, която се съдържа във
финансовите
отчети
заедно
с
информацията
в
пояснителните
приложения към тях помага на
ползвателите
да
преценяват
бъдещите парични потоци на
предприятието
и
по-специално
тяхното разположение във времето и
степен на сигурност, за да може да се
осигури сравнимост на финансовите
отчети на предприятието, както с
неговите финансови отчети от
предходни отчетни периоди, така и с
тези на други предприятия.
Принципът
за
„действащо
предприятие“ е основен принцип въз
основа на който се признават и
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недопустими – Съображение (7) от
Преамбюла
на
Директива
2013/34/ЕС във връзка с Регламент
(ЕО) № 1126/2008 на Комисията от
3 ноември 2008 година за приемане
на
някои
международни
счетоводни
стандарти
в
съответствие с Регламент (ЕО)
№1606/2002
на
Европейския
парламент и на Съвета и §§ 16 и 10
от
Международен
счетоводен
стандарт 1 Представяне на
финансови отчети,
или накратко, микропредприятията, за
които Законът за счетоводството допуска
разглежданото облекчение по отношение
публикуване единствено на съкратен
счетоводен баланс;

оценяват позициите, представени във
финансовите отчети както съгласно
Директива 2013/34/ЕС (Счетоводната
директива), съответно е основният
принцип съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от
ЗСч и Основно предположение от
Концептуалната рамка за финансово
отчитане, разработена от Съвета по
международни
счетоводни
стандарти.
Съгласно
този
общ
принцип
финансовите отчети се изготвят като
се приема, че предприятието е
действащо и ще продължи да
функционира в обозримо бъдеще, т.е.
предприятието
няма
нито
намерението, нито необходимостта
да
ликвидира
или
съкрати
съществено
обема
на
своите
дейности и ако такова намерение или
необходимост е налице, финансовите
отчети се изготвят на друга база.
Това
изискване
за действащо
предприятие е залегнало и в Общите
разпоредби
към
Националните
счетоводни стандарти и в §25 и §26
на
Международен
счетоводен
стандарт
1
Представяне
на
финансови отчети, като общо
изискване
за
изготвянето
на
финансовите отчети.
Както е посочено в Общите
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разпоредби на НСС и § 9 от
Концептуалната рамка за финансово
отчитане, в обхвата и правната сила
на Международните стандарти за
финансово
отчитане
(МСФО)
попадат и се прилагат за финансови
отчети с общо предназначение
единствено
предприятия,
извършващи стопанска дейност и
ориентирани към печалба. Това са
тези предприятия, които се занимават
с търговска, промишлена, финансова
и
други
подобни
дейности,
независимо дали са организирани в
корпоративна или друга форма.
Изхождайки
от
принципа,
че
финансовите отчети се изготвят от
действащи предприятия, извършващи
стопанска дейност (ориентирани към
печалба), считаме че предприятия,
които не са осъществявали дейност
през отчетния период не отговарят на
условията и
изискванията за
съставяне
и
публикуване
на
финансови отчети.
б) Във връзка с буква а), за да е
нормативно обосновано облекчението, е
необходимо въвеждане на изискване за
микропредприятията, които съгласно
разпоредбата на чл. 38, ал. 9 от ЗСч ще са
освободени да публикуват финансовите

Не се приема

б) Не е възможно заедно с
декларацията
(по
образец)
за
неосъществяване на дейност през
отчетния
период,
която
предприятията подават в НСИ, да се
подава и баланс по раздели, защото:
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си отчети в Търговски Регистър (ТР), да
представят
или
обявят
баланс/информация от баланс по раздели
чрез друг компетентен орган (например
НСИ). Информацията е разумно да се
подава заедно с декларацията (по образец)
за неосъществяване на дейност през
отчетния период, която тези предприятия
представят (подават) и на настоящия етап
пред НСИ. Разумен подход и решение би
било в декларацията да се вписват
стойностите по позициите на разделите на
баланса, когато са нулеви, а когато тези
стойности са различни от нула,
микропредприятията
да
подават
счетоводния си баланс, както е съставен
съгласно изискванията на Закона за
счетоводството;
в) Във връзка с букви а) и б), е
необходимо ангажиране на разпоредби в
други закони за целите на предоставяне
на
балансова
информация
от
микропредприятията, които ще са
освободени да публикуват финансовите
си отчети в ТР. Разпоредбите следва да
предвиждат: i) както задължение за
подаване
на
баланс/балансова
информация пред друг компетентен
орган, така и задължение и механизъм
този компетентен орган да предоставя
получената информация на Агенцията по

1. С предложената промяна в чл. 92,
ал. 4 на Закона за корпоративното
подоходно
облагане,
отпада
задължението
за
подаване
на
Годишна данъчна декларация по
образец (1010а) и годишен отчет за
дейността за данъчнозадължените
лица, които не са осъществявали
дейност по смисъла на ЗСч.
2. НСИ не събира информация, която
не е необходима за целите на
статистиката, както и това, че
информацията, която НСИ събира не
е публична (обществено достъпна).

Не се приема

в) Към настоящия момент няма
възможност за подаване на ГФО пред
друг компетентен орган и тези отчети
да бъдат предадени по служебен път
в Агенцията по вписвания. В процес
на
реализиране
е
проект
„Реализиране на ЦАИС „Единна
входна точка“ за подаване на
годишни финансови отчети и
статистика в машинночетим формат
и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)“,
чиято цел е да изгради единна входна
точка за обмен на данни от
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вписвания и ii) респективно, Агенцията по
вписвания
да
обявява
служебно
декларацията за неосъществяване на
дейност през отчетния период и
счетоводния баланс (ако е приложимо).

г) Предлагат в Закона за корпоративното
подоходно облагане обстоятелството за
освобождаване от подаване на ГДД и ГОД
да
бъде
по
отношение
на
микропредприятията без дейност (по
смисъла на ЗСч), посочени в буква а),
които са подали пред НСИ посочените в
буква б) документи - декларацията за
неосъществяване на дейност за отчетния
период по смисъла на ЗСч и счетоводния
баланс (ако е приложимо).
Пояснения:
Директива 2013/34/ЕС относно годишните
финансови
отчети,
консолидираните
финансови отчети и свързаните доклади
на
някои
видове
предприятия
(Директивата) въвежда хармонизирани
изисквания за задължително публикуване
на финансовите отчети на предприятията,
допускайки държавите членки да могат да

годишните финансови отчети между
НСИ и Агенция по вписванията, чрез
подаване на цялата информация,
необходима на НАП, НСИ и
Агенцията по вписванията, на едно
единствено място, като по този начин
определена категория предприятия
ще изпълнят задълженията си към по
публикуване на ГФО, подавайки
годишен отчет за дейността в НСИ.
Не се приема

г) Директива 2013/34/ЕС допуска
освобождаване от публикуване на
действащи микропредприятия. Към
настоящия момент не съществува
механизъм за предаване на данни от
НСИ към АВ и публикуването им в
Търговския регистър.

12

освобождават от това изискване само
микропредприятията и при условие, че
съдържащата се в баланса информация е
надлежно подадена в съответствие с
националното законодателство в наймалко един компетентен орган, за да бъде
същата изпратена в търговския регистър,
респективно обявена в търговския
регистър. Предвидените промени в ЗСч
фактически ще допуснат не само малките,
но и средните и големите предприятия да
не публикуват годишен финансов отчет,
ако през отчетната година не са
осъществявали дейност по смисъла на
ЗСч. Това би било непропорционално и в
противовес с Директивата, тъй като
законодателят на Съюза по същество е
търсил двоен баланс - от една страна,
между предприятията и адресатите на
финансово отчитане (потребителите на
финансови
отчети
и
оповестена
информация за финансово състояние) и от
друга страна, между големите и малките
предприятия, тъй като последните носят
по-голяма административна тежест.
Едновременното
непубликуване
на
финансови отчети и освобождаване от
подаване на годишна данъчна декларация
и годишен отчет за дейността на
предприятия, неосъществяващи дейност
по смисъла на ЗСч, би извадило от
обхвата на контролните дейности на
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администрацията
не
само
добросъвестните, но и недобросъвестните
лица,
пораждайки
множество
от
стопански субекти, за които, за целите на
контрола, ще възникне необходимост от
събиране на информация от източници
извън контролираните от НАП и
публичните регистри. Обстоятелството за
неосъществяване
на
дейност
през
отчетния период следва да е публично
известна информация, достъпна за всички
заинтересовани страни и потребители, със
следващата се законова отговорност при
неправилно деклариране, за да може ясно
да се разграничат лицата, които не
осъществяват дейност през периода от
тези,
които
незаконосъобразно
не
обявяват финансова информация.
Предлагат да бъде използвана декларация,
която и на този етап се подава от
предприятията пред НСИ (т.е. това не е
допълнителна административна тежест за
тях), като единствено бъде допълнено
съдържанието
й
по
отношение
оповестяване
на
стойностите
по
позициите на разделите на баланса, когато
са нулеви. Едновременно с това
обявяването в ТР ще става служебно (след
изпращане от НСИ), което ще освободи
тези предприятия от такса. Посоченото,
наред с освобождаването от подаване на
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ГДЦ пред НАП, ще доведе до сериозно
намаляване на административната (вкл.
финансова) тежест при едновременно
спазване
на
европейското
законодателство
и
отчитайки
обществения интерес, както по отношение
на контролните органи (в лицето на
НАП), така и на потребителите на
финансова информация.
1. Редакционни поправки
Предложение:
В
направените
със
законопроекта
изменения на чл. 75, aл. 2 от Закона за
данък върху добавената стойност
(ЗДДС) и чл. 77. aл. 2 от ЗДДС думата
„документът" по чл. 71 от ЗДДС да се
замени с думата „документите“ по чл. 71
от ЗДДС.
Съображение:
Доколкото предложените промени в
разпоредбите на чл. 75, ал. 2 от ЗДДС и
чл. 77, ал. 2 от ЗДДС засягат налични
активи и получени услуги (в множествено
число),
логически
е
правилно
документите, с които се удостоверяват
изпълнени условия за упражняване на
правото на данъчен кредит по чл. 71 от
ЗДДС за тези активи и/или услуги, да са
повече от един. В допълнение, ще се
избегне и възможността за неволна
асоциация със съществуващото до

Приема се
частично

Предложението е възприето в чл. 75,
ал. 2 от ЗДДС. По отношение на
втората част от предложението
относно чл. 77, ал. 2 следва да се има
предвид, че документът, с който е
начислен данък при дерегистрацията,
е протокол опис по чл. 77, ал. 4 от
ППЗДДС.
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настоящия момент изискване за изготвяне
на опис.
Божидар

Приветства идеята да бъдат освободени от
задължение да подават ГДД и ГФО
предприятия не осъществявали дейност
през календарната година, което е едно
излишно административно натоварване
без практическа полезност. В същото
време препратката към дефиницията на
Закона за счетоводството § 1, т.30
създава предпоставка този текст да остане
„мъртъв“. В
повечето
случаи
предприятията
притежават
банкови
сметки още при създаването си, като за
тази минимална наличност банките
начисляват символични лихви в порядъка
на стотинки. Тъй като закона препраща
към приложимите счетоводни стандарти,
според които следва да се признае приход
в
размер
символичната
лихва
предприятието вече не отговаря на
законовите критерии и следва да състави
както декларация по реда на ЗКПО, така и
ГФО. Особен проблем е, че този отчет не
може да съдържа нулеви редове, но тъй
като сумите са под 500 лв., следва на
практика да се подава нулев ГФО.
Във връзка с гореизложените проблеми
предлага да бъде променена дефиницията
заложена в §1, т.30, Б или да бъде

Не се приема

По отношение на счетоводните
приходи от лихви по наличности в
банкови сметки на предприятия, не
осъществяващи дейност:
1. Няма законово изискване да се
поддържат наличности по банкови
сметки или да се поддържа банкова
сметка на предприятие, което не
извършва
дейност.
Ако
предприятието не иска да подава
ГФО в Агенцията по вписванията,
може да не поддържа по банковите
си сметки парични наличности.
2. По наше мнение не е допустимо в
нормативен акт да се въведе граница
какъв размер приход е приход на
предприятието
и
участва
във
формирането на финансовия резултат
и какъв не. В счетоводен стандарт
„Приходи“ ясно и точно са разписани
правилата за отчитане на приходите.
Абсолютно
недопустимо
е
стандартът да регламентира, че ако
реализираният от предприятието
приход е, например, под 5 лв., то това
в действителност не е приход.
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въведена граница, при превишаването на
която се съставят всички изискуеми
декларации и отчети.

