Проект!
ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 12 и 32 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 27 от 2009 г.; доп., бр. 33 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15 и 32 от 2010 г.; изм., бр. 101 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.; изм., бр. 33 от 2011 г.; доп., бр. 60 от 2011 г.; изм., бр.
61 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2011 г.; изм. с Решение № 10 от 2011 г. на
Конституционния съд на РБ; доп., бр. 19 от 2012 г.; изм., бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 25
от 2012 г.; доп., бр. 60 от 2012 г.)
§ 1. Създава се глава шеста „а“ с чл. 53а:
„Глава шеста „а“
ОРГАНИ ПО ПРИХОДИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
ДЕЙСТВАЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНОСТ
Правомощия
Чл. 53а. (1) В предвидените от закона случаи органите по приходите, оправомощени
със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, имат право
да извършват следните действия:
1. да извършват разпит на проверяваното/ревизираното лице и трети лица;
2. да извършват оглед на подлежащите на контрол обекти;
3. да претърсват помещения, в които се осъществява стопанска дейност или
управление на стопанска дейност - производствени помещения, магазини, складове, офиси,
кантори, канцеларии и други подобни, както и в помещения и места, където се съхраняват
материални ценности, парични средства и счетоводни, търговски и други документи или
носители на информация, свързани с дейността на контролираните лица;
4. да претърсват транспортни средства когато са спрени, паркирани или в престой,
както и да спират съвместно с контролните органи за движение по пътищата транспортни
средства, а в зоните за граничен или митнически контрол претърсването се извършва
съвместно с органите на гранична полиция и органите на Агенция „Митници“;
5. да изземват счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на
информация;
6. да изискват съдействие от компетентните органи за извършване на обиск на лица,
които се намират в обектите по т. 3 и 4, когато има достатъчно основание да се смята, че те
са укрили предмети или книжа, имащи значение за определяне на данъчни и осигурителни
задължения..
(2) Доказателствата, събрани по реда на ал. 1 от органите по приходите на
Националната агенция за приходите, се предоставят незабавно на прокурора.
(3) В случаите по ал. 1 се прилагат съответно чл. 136, ал.2, чл.137, чл. 138 - 140, чл.
142, чл. 155, чл. 156, чл. 160, ал.1, чл. 161, ал.2, чл. 162 - 164. “
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Законът влиза в сила от 1 април 2013 г.
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