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КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
тема на
консултацията:

1.

Усъвършенстване на административното обслужване
в областта на финансовата и данъчна политика

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА

1.1. Въведение
През декември 2018 г. беше открита обществена консултация по проект на Закон за
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, свързан с
планираната мащабна трансформация на модела на административно обслужване.
Целите на планарните промени са:


превръщане на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във
вътрешни административни услуги;



електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса;



групиране на услугите на принципа "Епизоди от живота" и "Бизнес събития";



стандартизиране на услугите на териториалните и специализираните
териториални администрации;



преминаване към комплексно административно обслужване.

Получени бяха 18 становища чрез Портала за обществени консултации и 13 по
официален път или електронна поща.
С оглед обхвата на промените в основополагащи разпоредби от кодекса, е предвиден
втори кръг от обществени консултации, които са насочени към конкретни
заинтересовани страни – както крайните потребители на административни услуги, така
и към лицата и организациите, които осъществяват административно обслужване, като
фокусът е върху неинституционалните доставчици на административни услуги – лица,
осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги.
Настоящата консултация е част от втория кръг обществени консултации по проект на
Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, поконкретно по предложените нови общи правила за подобряване на
административното обслужване за гражданите и бизнеса.
Обхватът на промените включва разпоредбите на Административнопроцесуалния
кодекс и съответните промени в следните закони:


Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – § 15 от проекта на ЗИД на
АПК;



Валутен закон – § 19 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за акцизите и данъчните складове – § 25 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за безмитната търговия – § 27 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за данъка върху добавената стойност – § 42 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за корпоративното подоходно облагане – § 79 от проекта на ЗИД на
АПК;



Закон за местните данъци и такси – § 90 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за счетоводството – § 134 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове – § 146 от проекта на ЗИД на АПК;



Закон за хазарта – § 151 от проекта на ЗИД на АПК.

1.2. Цели на консултацията
Целите на консултацията са:


получаване на мнения от страна на заинтересованите страни за обхвата и
същността на предложените промени;



получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на
правителствената политика;



установяване на въпроси или области, които не са адресирани от
предложените промени;



идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на модела на
административното обслужване на гражданите и юридическите лица;



ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените.

1.3. Консултационен процес
Консултацията ще бъде проведена, съгласно установения ред чрез Портала за
обществени консултации www.strategy.bg. Предвид обхвата на предвижданите промени
в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за администрацията, при
общественото обсъждане ще бъдат приложени и други методи на консултиране.
Срокът на консултацията е 14 дни тъй като, това е втора предварителна консултация по
промените, обхватът на проектите на нови разпоредби е редуциран и срокът е достатъчен
за получаване на допълнителни предложения. В рамките на консултацията
заинтересованите страни могат да изразят своето мнение и да направят своите
предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в
контекста на целите на правителствената политика в тази област.
Всички изразени мнения и становища ще бъдат публикувани на Портала за обществени
консултации.

1.4. Релевантни документи и нормативни актове


Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г.



Базисния модел за комплексно административно обслужване



Административнопроцесуалния кодекс
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2.

Наредбата за административното обслужване

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложените промени в законите в област "Финансова и данъчна политика" въвеждат
принципа на служебното начало и функцията "публичност" на регистрите: с тях се
регламентира служебно снабдяване с данни и документи или отпадане на задълженията
за представяне на документи, за които данните са в публичен регистър, като се
предвижда заявителят само да посочи идентификационни данни. В тази връзка се
предвижда воденето на регистри, като от лицата не могат да бъдат изисквани документи
за удостоверяване на обстоятелства и данни, вписани в регистъра.
С промени в Закона за акцизите и данъчните складове се регламентира отпадане на
изискването за представяне от заявителите на различни документи в процедурите по
извършване на лиценз и регистрация, както и при издаването на разрешения, като
заявителят само ще посочва определени индивидуализиращи белези, по които
административният орган следва да извърши служебна проверка.
Промените в Закона за местните данъци и такси са от съществено значение за
намаляване на административната тежест, с оглед броя и обхвата на общинските и
районните администрации, които предоставят и значителен брой административни
услуги.
Предвижда се Министерство на финансите да бъде централен администратор на
данните от системата за обмен на информация по чл. 5а от закона, като предоставя по
служебен път информация от нея на административните органи, организациите,
предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и
органите на съдебната власт, когато данните са необходими на съответните органи,
организации и лица за изпълнение на правомощията им. По този начин се обезпечава
възможността за служебен обмен на информацията, свързана с наличие или липса на
данъчни задължения към общинските администрации за местни данъци и такси, като
годишен данък върху недвижимите имоти, данък върху моторните превозни средства,
данък върху наследството и пр.
Същевременно, относно прехвърлянето на недвижимите имоти се въвежда задължение
съдии, нотариуси, областни управители, кметове на общини и други длъжностни лица да
извършват сделка и действие, с което се прехвърля недвижим имот, учредяват се,
прехвърлят се, изменят се или се прекратяват вещни права върху недвижим имот, само
след като установят, че е изпълнено задължението за заплащане на данъка по върху
недвижимите имоти, подобно на действащата разпоредба на чл. 50 от закона.
Служебната проверка ще се извършва в системата за обмен на информация по чл. 5а,
чрез осигурен от Министерство на финансите достъп.
Промените са в духа на спазване на принципа на комплексното административно
обслужване по чл.13а от АПК и със служебното начало по чл. 36 от АПК, като
прецизират текстовете, приети с ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., които
предвиждат отпадане на задълженията за подаване на данъчни декларации по чл. 14 от
Закона за местните данъци и такси в два случая: при новопостроен имот, подлежащ на
въвеждане в експлоатация и при придобиване по възмезден или безвъзмезден начин на
недвижим имот и права върху такъв, като информацията за промяната на собствеността
ще се получава служебно от Агенцията по вписванията, каквато е действащата преди
предлаганите промени разпоредба.
Промените предвиждат отпадане на нововъведеното задължение за
уведомяване от нотариусите на общините за всяка сключена сделка, платен данък
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и основа, върху която е определен, предвид съществуващото законодателно решение
за уведомяване от Агенция по вписванията и резултатите от проекти на агенцията, в
насока надграждане на Имотния регистър, включително осигуряване на уведомяване на
общини за данъчни цели за вписани сделки с имоти.
Промените предвиждат и отпадане на задължението за подаване на
декларация при придобиване на недвижим имот по наследство, като информацията
за промените в собствеността ще се получава както от данните, налични в общината, така
и на база подадената декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси, в която,
както и към момента, данъчно задълженото лице или лица, подаващи декларацията,
посочват наследниците и техните квоти. Промените предвиждат и отпадане на
задължението за подаване на декларация за придобиване на собственост върху
моторно превозно средство по наследство, сходно на предложената уредба за
декларацията върху недвижим имот, придобит по наследство. Същевременно се запазват
задълженията при промени в обстоятелства, водещи до определяне на данъците по
закона, данъчно задължените лица да подават декларация.
Във връзка с приетата ал. 5 в чл. 15, в сила от 01.01.2019 г., предвиждаща
задължение за заплащане на данък върху недвижимите имоти и в случаите, когато
обектът не е въведен в експлоатация в двугодишен срок от завършване на грубия строеж,
съответно – не му е издадено разрешение за ползване в едногодишен срок от съставяне
на акт по чл. 176 от ЗУТ, се предвижда данъкът да се дължи ако в тези срокове не е
подадено заявление за въвеждане в експлоатация, съответно издадаване на разрешение
за ползване. Така се препятства възможността за данъчно облагане в случаите, в
които процедурата се бави по причини, независещи от собственика.
Във връзка с отпадане на задължението за подаване на декларации при
безвъзмездно придобиване на имущество, в сила от 01.01.2019 г., са прецизирани
текстовете на чл. 49, ал. 3 и 4, като те касаят случаите на деклариране, съответно
освобождаване от задължението за деклариране на имущество, различно от недвижими
имоти, вещни права върху тях и моторни превозни средства.
Въвежда се облекчен режим на деклариране на данни, свързани с промени в
обстоятелства, водещи до определяне на данък, в обстоятелства, водещи до
освобождаване от данък и наличието на права за данъчни облекчения, като се предвижда
подаване на декларация, в която да се посочват само променените обстоятелства, по
образец, който се определя по реда за определяне на образците на данъчни декларации.
С разпоредбата на новия чл. 5 се осигурява спазване на принципа за комплексното
административно обслужване, като се предвижда нормата да се съблюдава при всеки
проект на наредба, издаван от общински орган.
Прецизират се текстовете, свързани с правомощията на служителите на
общинската администрация при приемане на данъчни декларации, като се уточнява
обхватът на служебните проверки, както и се въвежда максимален срок за
служебно попълване на данни и/или информация в подадените данъчни
декларации, за тяхната обработка и за актуализиране на данните за обекта на
облагане в общинската администрация.
Прецизират се текстовете, свързани с определяне на данъчната оценка, с оглед
отпадането на задълженията за подаване на декларации и предвид наличната в
общинските администрации информация за размера на оценката. Премахва се и
изискването за представяне на документи, издавани от същата администрация –
констативен протокол за незавършено строителство.
Във връзка с промените в разпоредбата на чл. 10, ал. 1 касаещи дължимостта на
годишния данък върху недвижимите имоти, които предвидиха изрично дължимостта му
да е и върху „самостоятелни обекти в сгради“, е направена препратка за значението на
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понятието в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър.
Разпоредбата се прецизира и по отношение на изключението за недължимост на данъка
в случаите на липса на промяна на предназначението, като се уточнява че данъкът се
дължи за поземлени имоти извън строителни граници, които са с променено
предназначение на земята и след приключване на процедурата по промяна на
предназначението на поземления имот за неземеделски нужди по реда на Закона за
опазване на земеделските земи.
По отношение на данъка върху превозните средства, за намаляване на
административната тежест, се предвижда прекратяването на регистрация на
превозно средство да се установява служебно от служителите на общинската
администрация, въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства,
поддържан от Министерството на вътрешните работи, съгласно ал. 1 и ал. 2 на чл. 54.
Прецизират се текстовете, касаещи определянето на зони за платено и безплатно
паркиране, като се осигурява съответствие с уредбата на Закона за движението по
пътищата и се избягва дублиране на регулация, като същевременно се запазва
уредбата за ползването на общинските тротоари, площади и улични платна и места,
върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири,
както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост и за
събирането на такса за това от страна на общината.
Предвижда се освобождаване от задължението за подаване на декларация за
придобиване на куче в тримесечен срок от придобиването му, ако в този срок
собственикът на кучето е изпълнил изискванията на чл. 174, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и на кучето е издаден паспорт, с отбелязване за
извършена ваксинация и обезпаразитяване, тъй като съгласно чл. 174, ал. 4 от посочения
закон, ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския
паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община и няма нужда от
отделна декларация от собственика.
Прецизират се текстовете, свързани с предоставяните от общинските
администрации административни услуги, като се уеднаквява уредбата и се премахва
съществуващото разграничение между „административни услуги“ и „технически
услуги“ – последните са категория, съществуваща в Закона за местните данъци и
такси, която притежава всички белези на административни услуги и няма основание
за съществуващото към момента в закона деление.
Прецизират се и текстовете, които предвиждат правомощия на общинските
администрации за събиране на такси, като изрично се уточнява правото им за това
в случаите на издаване на удостоверения за регистрация за извършване на
стопанска дейност, разрешение или удостоверение за отделна сделка или действие
по реда на Закона за административното регулиране и административния контрол,
когато в случаите, предвидени в специалния закон, уреждащ съответната
административна регулация.
Относно стандартизирането на услугите, предоставяни от общините, които
обхващат дейностите във връзка с местните данъци и такси се предвижда, по
предложение на министъра на финансите, приемането от Министерския съвет на
наредба в която да се уредят образци на заявления за предоставяне на услугите,
документи, които заявителят следва да представи при заявяване на услугите, образци
на издаваните документи в резултат от предоставяне на услугите, срокове за
предоставяне на услугите, когато такива не са определени в друг закон или подзаконов
нормативен акт и основополагащи принципи и правила за определяне на вътрешните
процедури по предоставяне на услугите.
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С промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се предоставя
възможност на компетентните органи и другите правоимащи лица, които, съгласно
чл.87, ал.11 от ДОПК следва да изискват и получават от общините служебно по
електронен път информация за наличие или липса на задължения, да извършват това чрез
изискване на данни/проверка по служебен път в системата за обмен на информация,
поддържана от Министерството на финансите по чл. 5а от ЗМДТ. Предвижда се
възможността за служебна проверка в системата, за синхронизация с промените в ЗМДТ.
С промените в Закона за счетоводството се предвижда уточняване на
разпоредбата за отпадане на изискването за поставяне на печат на предприятието и на
счетоводното предприятие при съставяне на финансовите отчети, освен ако друг,
специален закон не го изисква.

3.

ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

3.1. Подкрепяте ли предложението за служебна проверка за наличието или липсата на
данъчни задължения за недвижими имоти от нотариуси, съдии, областни управители,
кметове и други длъжностни лица, които извършват сделки с недвижими имоти, вместо
представяне на удостоверения за данъчни оценки в производствата?
3.2. Подкрепяте ли предложението за отпадане на задължението за подаване на данъчна
декларация за придобити по наследство недвижими имоти и моторни превозни средства,
като вместо това общината използва данните от подадените декларации за наследство?
3.3. Адекватно ли е в рамките на лицензионни, разрешителни и регистрационни
процедури по Закона за акцизите и данъчните складове да отпадне изискването за
представяне на документ за собственост на обектите и удостоверения за въвеждане в
експлоатация/разрешения за ползване за доказване на изискванията за разполагаемост с
обект за дейността (вместо това заявителите ще декларират, че разполагат със съответния
обект и ще посочват данни за него и за въвеждането в експлоатация/ползване)?
3.4. Подкрепяте ли предложението в конкурсната процедура за издаване на разрешения
за оператори на ваучери на храна конкурсната комисия да установява служебно
обстоятелства за кандидатите - наличие на регистриран капитал, регистрация по ЗДДС,
липса на производство по несъстоятелност и ликвидация, липса на публични
задължения?
3.5. Подкрепяте ли предложенията за публичност на регистрите, водени от
Министерство на финансите - за лицата, извършващи дейности като обменно бюро, от
Министерство на икономиката - за лицата, извършващи дейност по добиване,
преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и от Агенция
„Митници“ – за всички лица, извършващи дейности, които подлежат на лицензионен,
регистрационен и разрешителен режим по Закона за акцизите и данъчните складове и
удостоверяване на вписаните обстоятелства само въз основа на посочването на данни за
тях от гражданите и бизнеса? В случай на негативен отговор – поради каква причина?

4.

ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА


Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
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Мотиви



Съпоставка на действащи/предложени за промяна разпоредби в закона за
администрацията



Консолидирана версия на
направените предложения



Консултационен документ (настоящият документ)

Административнопроцесуалния
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