
Справка за резултатите от обществените консултации по проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, публикуван за обществено обсъждане на Интернет страницата на Министерството на 

финансите и Портала за обществени консултации 

 

 

 

Подател 

 

Предложение 

 

Приема/не 

приема/ 

предложението 

 

 

Мотиви 

Glovo България 

 

Glovo е технологична платформа, която 

позволява на местни магазини в градовете 

да предлагат своите продукти чрез 

мобилно или уеб приложение 

(„Приложението“). Потребителите на 

приложението (които са клиенти на 

местните магазини) могат да извършват 

транзакции в него за незабавна доставка на 

продукти. Доставката на продуктите се 

осъществява от мрежа от куриери, които 

предоставят своите услуги чрез 

приложението. 

Glovo оперира в България от март 2021 г. 

В момента повече от 3000 бизнеса, 101 000 

клиенти и 1000 куриери използват 

приложението. 

Glovo благодари на Министерство на 

финансите за предоставената възможност 

да допринесе за транспонирането на 

Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 

март 2021 година за изменение на 

Директива 2011/16/ЕС относно 
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административното сътрудничество в 

областта на данъчното облагане 

(Директивата) в българското 

законодателство като сподели своята 

позиция по предложения за обществено 

обсъждане проект на Закон за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс. За Glovo е от 

изключителна важност да има 

възможността да участва и да си 

сътрудничи с публичните власти за по-

добро регулиране и разрастване на 

дигиталните бизнеси в България. 

Директива (ЕС) 2021/514 разширява 

обхвата на правилата за данъчна 

прозрачност към цифровите платформи, 

като изисква: 

(i) предоставящите информация 

оператори на платформи да събират и 

предоставят предварително определена 

информация за продавачи, за които се 

предоставя информация, използващи 

техните платформи за определени 

търговски дейности, и 

(ii) Държавите-членки на ЕС 

автоматично да обменят тази информация. 

 

От наша гледна точка в Директивата 

липсва достатъчно конкретика относно 

практическото прилагане на нейните 

разпоредби, като по този начин тя оставя 

възможност на местните регулаторни 
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органи да предоставят насоки в това 

отношение. Ето защо бихме помолили 

Министерство на финансите на България 

да предостави при транспонирането й 

повече яснота относно практическия 

подход за прилагане на правилата за 

данъчна прозрачност. 

В качеството си на цифрова платформа, 

предлагаме на Министерство на финансите 

да включи, като част от транспонирането 

на Директива (ЕС) 2021/514, следното: 

a)  повече яснота относно 

информацията, която подлежи на 

предоставяне, и формата, в който тази 

информация следва да бъде предоставена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговорите на повечето от 

поставените въпроси се съдържат в 

разпоредбите на законопроекта. В 

допълнение Европейската комисия 

разработва унифициран формат на 

предоставяната и обменяната 

информация, от която ще се изясни 

конкретното съдържание и формата 

на подаваната информация. Този 

формат до голяма степен ще бъде 

базиран на публикуваната от 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) 

xml схема и ръководство (DPI XML 

Schema and User Guide). 

По отношение на техническите 

въпроси, свързани с формата и 

конкретното съдържание/структура 

на xml файла, следва да се има 

предвид, че поради своето естество, 

те не биха могли да бъдат част от 

законопроекта. Следвайки 

установената практика  при други 

проекти за автоматичен обмен на 

информация, редът за предоставяне 
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на информацията и формата на 

данните ще бъдат утвърдени със 

заповед на изпълнителния директор 

на Националната агенция за 

приходите, заедно с указания за 

попълването им. В случай че останат 

неизяснени въпроси, след 

приемането на закона МФ и НАП ще 

подпомогнат операторите при 

разбирането на правилата. 

 

а) Относно информацията, която 

подлежи на предоставяне, и формата, 

в който тази информация следва да 

бъде предоставена: 

Информацията, която подлежи на 

предоставяне от операторите на 

платформи, е детайлно описана в чл. 

143я8, ал. 1 от законопроекта. 

Съгласно чл. 143я8, ал. 2 от 

законопроекта информацията, която 

операторите на платформи следва да 

предоставят, се подава по електронен 

път по ред и във формат, утвърдени 

със заповед на изпълнителния 

директор на Националната агенция за 

приходите, която се публикува на 

интернет страницата на агенцията. 

Следва да се отбележи, че форматът 

ще бъде унифициран за всички 

държави членки и в момента се 

разработва от Европейската комисия. 
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i. Дали трябва да бъде групирана по 

продавач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Времеви период, за който трябва да 

бъде предоставена информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Подаването на данни по продавач е 

основната цел на предоставяната 

информация, а именно да се 

индивидуализират лицата, които 

продават чрез платформите, и 

реализираните от тях доходи. 

Конкретната структура на отчетния 

файл ще бъде утвърдена със заповед 

на изпълнителния директор на НАП 

и ще бъде базирана на международно 

приетите стандарти.  

 

ii. Съгласно чл. 143я11, ал. 1, 4 и 8: 

- оператор на платформа по чл. 143я6, 

ал. 2 предоставя информацията по чл. 

143я8 за съответната календарна 

година, в която продавачът е 

определен като продавач, за когото 

се предоставя информация, в срок до 

31 януари на следващата година; 

- оператор на платформа по чл. 143я6, 

ал. 3, регистриран в Република 

България, предоставя информацията 

по чл. 143я8 на изпълнителния 

директор на Националната агенция за 

приходите за съответната календарна 

година, в която продавачът е 

определен като продавач, за когото 

се предоставя информация, в срок до 

31 януари на следващата година;  

- информацията за възнаграждението 

и за удържаните или начислени 
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такси, комисиони или данъци се 

предоставя за тримесечието на 

календарната година, през която 

възнаграждението е платено или 

начислено, т.е. в отчетния файл, 

който се предоставя веднъж 

годишно, данните се разделят по 

тримесечие.  

 

Продавач, за когото се предоставя 

информация: 

Чл. 143я9. (2) Информация по чл. 

143я8 се предоставя за активен 

продавач, който е местно лице на 

Република България, на друга 

държава членка или на партньорска 

юрисдикция, или който е отдал под 

наем недвижимо имущество, 

намиращо се в  Република България, 

в друга държава членка или в 

партньорска юрисдикция. 

(3) Активен продавач е този, който 

през календарната година, за която се 

предоставя информация, извършва 

относима дейност или на когото се 

заплаща или се начислява 

възнаграждение във връзка с такава 

дейност.  

(4) Информация по чл. 143я8 не се 

предоставя за продавач (изключен 

продавач), който е…) 
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iii. Потвърждение, че личните данни се 

отнасят за тези, налични в края на 

годината (например, в случай че има 

промяна в тях през годината) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Потвърждение, че следва да бъде 

предоставена информация за нетните 

суми (т.е. не е необходимо да бъде 

предоставяна информация за кредитни 

известия/отменени поръчки и т.н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Операторът на платформа би 

следвало да предостави най-точната 

и актуална информация за 

идентификацията на продавачите.  

Чл. 143я9. (1) Продавач за целите на 

този раздел е всяко физическо лице 

или образувание, регистрирано като 

потребител на платформа в който и 

да е момент през календарната 

година, за която се предоставя 

информация, и извършващо 

относима дейност.  

 

iv. Съгласно § 21 относно т. 62, §1 от 

допълнителните разпоредби: 

„Възнаграждение“ за целите на глава 

шестнадесета, раздел VIII е всякакъв 

вид заплащане, без таксите, 

комисионите или данъците, 

удържани или начислени от 

предоставящия информация оператор 

на платформа, което се плаща или 

начислява в полза на продавач във 

връзка с относимата дейност и 

размерът на което се знае или с 

разумни усилия може да бъде узнат 

от оператора на платформа. 

 

Чл. 143я11. (7) Информацията за 

възнаграждение, платено или 

начислено в законно признато 

платежно средство, се предоставя във 
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b) повече подробности относно това, дали 

местното лице следва да предоставя 

информация в България, или дружеството - 

майка (напр. такова, регистрирано в 

валутата, в която възнаграждението е 

било платено или начислено. В 

случай че възнаграждението е 

платено или начислено по друг 

начин, информацията за него се 

предоставя в левовата равностойност, 

като се превалутира или 

остойностява по начин, определян 

последователно от оператора на 

платформа.  

(8) Информацията за 

възнаграждението и за удържаните 

или начислени такси, комисиони или 

данъци се предоставя за 

тримесечието на календарната 

година, през която възнаграждението 

е платено или начислено.  

 

Доколкото информация се подава на 

годишна база след края на отчетния 

период, има достатъчно време 

данните за възнаграждението да се 

актуализират и да не включват 

информация за кредитни известия, 

отменени поръчки и т.н., а само за 

възнагражденията съгласно 

цитираната дефиниция. 

  

b) Съгласно чл. 143я6, ал. 2 от 

законопроекта оператор на 

платформа предоставя на 

изпълнителния директор на 
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Испания) може да предоставя информация 

от името на дъщерните дружества. 

В случай, че горепосоченото не може да 

бъде включено в Законопроекта за 

изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс при 

транспонирането на Директивата, или в 

случай, че не се очаква транспонирането 

на Директивата да бъде завършено преди 

декември 2022 г., Glovo любезно моли 

Министерство на финансите или 

данъчните власти да издадат наредба или 

друг обвързващ документ преди този срок, 

за да имат възможност цифровите 

платформи да съберат изискуемата 

информация и да адаптират 

технологичните си процеси навреме. 

 

Националната агенция за приходите 

информацията по чл. 143я8, когато 

операторът е местно лице за данъчни 

цели на Република България или, в 

случай че не е местно лице на 

Република България или на друга 

държава членка, когато отговаря на 

едно от следните условия: 

1. учреден е съгласно 

законодателството на Република 

България; 

2. има място на управление, 

включително на действително 

управление, в Република България; 

3. има място на стопанска дейност в 

Република България и не е 

квалифициран оператор на 

платформа извън Европейския съюз. 

Съгласно чл. 143я11, ал. 2, когато 

задължението за предоставяне на 

информация по отношение на 

продавачите на една и съща 

платформа възникне за повече от 

един оператор, включително когато 

задължението е възникнало в 

различни държави членки, оператор 

може да се освободи от това 

задължение, ако разполага с 

доказателство, че същата 

информация е била предоставена от 

друг оператор на платформа. Ако 

това е хипотезата, в която Glovo и 
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дружеството – майка осъществяват 

своята дейност, то те могат да се 

възползват от освобождаването, 

предвидено в тази разпоредба.  

 

Българска асоциация на 

тютюневата индустрия 

В интерес на държавния бюджет и бизнеса 

е да има максимална предвидимост на 

данъчната и регулаторната среда, и 

промените в тях да бъдат плавни, за да се 

избягват шокове и нежелани последици за 

бизнеса, фиска и потребителите. 

В тази връзка считаме за целесъобразно да 

бъде разгледана идеята за въвеждане на 

календар за увеличението на акцизите 

върху тютюневите продукти в следващите 

години, започвайки от 2023 г., за да се 

подготви България за предстоящите 

увеличения в ЕС. Предлагаме също 

календарът да влезе в сила 3 месеца след 

обнародването му в Държавен вестник, за 

да може пазарът да има време да се 

подготви за приложението му. 

 

Приема се по 

принцип 

Предложени са съответните 

изменения в разпоредбите на ЗАДС. 

 


