СПРАВКА
за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на Интернет страницата на
Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации на проект на Постановление на Министерския съвет
за приемане на Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри
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Предложение

Приема/
не приема/
предложение
то

1. В Приложение № 13 към чл. 14, ал. 1, т. 1 и Приложение № 14 към чл. 14, Не се приема
ал. 1, т. 2, в колони 3 /4 и 5/6 се записват показанията на електронните и
електромеханичните броячи за ВХОД/ИЗХОД, а в колони 7/8 - Сума на
постъпили залози/Сума на изплатени печалби, което е съвсем различен
брояч, без връзка с броячите ВХОД/ИЗХОД.

2.
В Приложение № 16 към чл. 14, ал. 1, т. 4 - образец на отчет за Приема се
изплатени парични и предметни награди при допълнителна (бонус) игра или
турнир в игрална зала - да отпадне подпис на спечелилия участник или да се
допусне подписването на отчетите по електронен път с таблет за цифров
подпис като да бъде добавена следната разпоредба - “За валидно поставен
подпис се счита както положения такъв върху хартия така и цифров подпис
върху електронно устройство, таблет”.
ДП „БСТ“ Предлагаме нова алинея 4 на чл. 18, която да бъде със следното съдържание: Приема се
(4) Организаторът е длъжен да съхранява всички документи и
удостоверителни знаци, въз основа на които е изплатил печалби до изтичане
на срока за правене на рекламации от участниците, които се представят в
НАП в срок до седем работни дни след датата на изискването им. След
изтичане на срока по предходното изречение:
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Мотиви

Коментарът
не
съдържа
предложения за промени в
проекта

В чл. 2, ал. 2 е въведена
възможност организаторът да
избере да води отчетността по
наредбата и по електронен път

а/ удостоверителни знаци, въз основа на които са изплатени печалби на лица,
на които по закон не се изисква събиране и съхраняване на лични данни,
могат да се унищожат по надлежния за това ред;
б/ удостоверителни знаци, въз основа на които са изплатени печалби на лица,
на които по закон се изисква събиране и съхраняване на лични данни, могат
да се съхраняват на дигитален носител, а оригиналите - да се унищожат по
надлежния за това ред;
в/ други документи, освен посочените в букви а и б, когато такива се изисква
по закон за изплащане на печалби, се съхраняват в центрачния пункт на
организатора в определените за това срокове.
Така предложеното е мотивирано от една страна от факта, че организаторите
на игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания,
свързани с познаване на факти и лотарийни игри по смисъла на чл. 48 от
Закона за хазарта, изплащат печалби въз основа на удостоверителни знаци,
които са ценни книги на приносител и в голямата си част са на
изключително ниска стойност /в множеството случаи: 1 лв.; 5 лв.; 10 лв.; 50
лв./. За предаването на печалби на такива ниска стойности, нито Законът за
хазарта, нито Законът за мерките срещу изпирането на пари, не предвижда
легитимация и събиране на лични данни. Такава не е изискуема съгласно
Закона за данъка върху общия доход. Поради това няма обусловена
необходимост, след изтичане на рекламационния срок, такива
удостоверителни знаци да се съхраняват. Нещо повече, самото съхранение
изисква допълнителен и в случая - необоснован, ресурс от организатора - за
логистиране на удостоверителни знаци от мястото на изплащане /това са
всички физически точки на територията на страната, които, например за
държавното предприятие само към момента са над 1 000/; за осигуряване на
подходящо място за съхранение и за тяхното опазване. Броят на такива
удостоверителни знаци /материализиращи печалби на ниска стойност/, е
изключително висок - около 80% от общия брой печеливши фишове/талони
и това само по ссбс си прави изключително трудоемко и скъпо съхранението
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им.
На трето място, считаме предложеното за обосновано и с оглед на факта, че
същото по никакъв начин не препятства осъществяването на финансов
контрол върху приходите на организаторите, тъй като за същите се събира
такса по реда на чл. 30, ал. 3 ЗХ - т.е. дължимите към хазната такси се
определят на база приход на организатора, а не на база разликата между
направените постъпления и изплатените печалби.
Във връзка с гореизложеното и в заключение следва да се отбележи, че
предложеното допълнение в проекта на Наредбата за общите задължителни
правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна
отчетност за видовете хазартни игри, ще доведат, както до оптимизиране
разходите на организаторите на игри със залагания върху резултати от
спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху
случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти и
лотарийни игри по смисъла на чл. 48 от Закона за хазарта, така и до
улесняване процеса на обслужване на участниците в тези игри. Същото не
само че не влияе върху осъществявания държавен контрол върху тази
дейности, но и го прецизира, като внася яснота за контролиращите органи и
контролираните лица.
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