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Предложение

Това ще засегне повече тези, които не
планират да избягат с цел да не си
платят данъците
"Хайде да забраним на длъжниците да
изнасят парите си извън страната." Това е
изключително наивно мислене.
Ако създадете пречки за изнасяне на пари
намалявате шанса държавата да си събере
вземанията, защото така спъвате бизнеса, с
печалбата от който ще бъдат платени
данъци. Ако не може да се плаща на
доставчици в чужбина бизнесът може да
спре.
Също така тези ограничения може
спънат човека да си плати разходите
живот в чужбина, където е смятал
работи за да спечели пари, с които да
плати задълженията в България.
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Който иска да изнася пари с цел да
напусне завинаги България (и да не се
връща никога с цел да не си плати
данъчните задължения) може да го
направи по други начини (без да пренася
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С предложените промени в проекта на акт се цели
привеждане на националното законодателство в
съответствие с европейското законодателство в
областта на контрола на пари в брой, които се
внасят и изнасят от Европейския съюз, както и
привеждане в съответствие на разпоредбите на
Валутния закон с разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 1889/2005 и с практиката на Съда на
Европейския
съюз,
в
областта
на
административнонаказателните разпоредби при
неизпълнение на задължението за деклариране по
чл. 3 от същия регламент.
Паричните средства, които се намират в местното
физическо лице, което напуска територията на
Република България, подлежат на деклариране
съгласно
принципа
на
задължителното
деклариране. Той позволява на митническите
органи
да
събират
информация
относно
движенията на пари в брой и когато това е
целесъобразно, да обменят тази информация с
други органи. С оглед превантивната му цел и
възпиращ ефект, задължението за деклариране
следва да се извърши от местното физическо лице
при напускане на Европейския съюз, като на
деклариране подлежат само пари в брой в размер
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пари със себе си при преминаване на
границата, има други начини - например
да ги пренесе някой, който няма
задължения). Най-вероятно парите вече са
изнесени преди натрупване на данъчните
задължения.
Така този закон ще засегне основно тези,
които смятат да си платят данъците в
бъдеще.
Освен това е по-добре работещ бизнес,
който не плаща данъците (плаща ги някой
друг път или не ги плаща), отколкто
никакъв бизнес.

над 10 000 EUR и повече, с цел да се съсредоточи
вниманието на органите, упражняващи този
контрол, върху значителни по обем парични
потоци. Със същата превантивна цел и възпиращ
ефект е и недопускането на парични средства в
размер на 30 000 лв. или повече или тяхната
равностойност в друга валута през границата на
страната за трета страна при предоставена на
митническите органи по служебен път информация
за
наличието
на
публични
задължения.
Компетентните
органи
следва
да
бъдат
оправомощени да упражняват необходимия
ефективен контрол върху движенията на пари в
брой. Ограничението не е в противоречие с
Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година
относно контрола на пари в брой, които се внасят и
изнасят от Общността, както и с нормите на
съюзното право, определящи принципа на
„свободно движение на капитали“.

