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В този брой на Данъчни новини за 2020 година обобщаваме по-
важните промени, въведени със Закона за изменение и допълнение на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в брой 105
на Държавен вестник от 11 декември 2020г., и със Закона за
изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената
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стойност, обнародван в брой 104 на Държавен вестник от 8 декември
2020г. Промените влизат в сила от 1 януари 2021г.

Съгласно мотивите към законопроекта, измененията целят да
подобрят нормативната уредба на отделни, предвидени в ДОПК
производства.

Отмяна на задължението за лихви в случай на по-късно
удостоверени основания за прилагане на СИДДО и
замяната им със санкция
Отменя се разпоредбата за дължимост на лихви в случаите, в които
ползвателят на предвидено в СИДДО облекчение удостовери
основанията да го ползва, след като е изтекъл срокът за внасяне на
данъка при източника. Мотивите за отмяната са, че тя противоречи на
разпоредби от Договора за функционирането на ЕС.

Спрямо платците на доход от източник в страната, които не са внесли
дължимия данък при източника по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО, и не са
удостоверили основанията от съответната СИДДО, даващи им право
да не внесат този данък, се въвежда санкция за прилагане на СИДДО
без основание. Наказанията са глоба за физическите лица или
имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в
размер 5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от
15,000 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба, съответно
имуществена санкция в размер 10 на сто от размера на невнесения
данък, но не повече от 30,000 лв.

Надвнесени суми по декларация – възможност да бъдат
отразени в данъчната сметка и да служат за погасяване на
други задължения
Въвежда се нова разпоредба, отнасяща се до надвнесени суми по
подадена декларация от данъчно задължените лица, които са
заявили, че желаят от надвнесените суми да бъдат отразени в
данъчната им сметка и да се ползват за погасяване на други
задължения. С отразяването на цялата претендирана сума се смята,
че искането на лицето е изцяло удовлетворено. В случаите, в които
сумата не е отразена в 30-дневен срок от датата, на която е подадена
декларацията със съдържащото се в нея изявление, се прилагат
правилата за извършване на проверка или ревизия по подадено
искане за прихващане или възстановяване.

Електронни документи – доказателство и връчване на
съобщения по електронен път
В случаите на връчване на съобщения по електронен път се
предоставя възможност документите да бъдат връчвани не само от
орган по приходите, но и от друг служител на НАП. Наред с
квалифицирания електронен подпис се предвижда връчване с
електронен печат или чрез информационна система за
сигурно електронно връчване, предвидена в Закона за електронното
управление.

Като доказателствени средства ще могат да се представят от
задължените лица и от органите по приходите, данни, подадени по
електронен път, заверени с квалифициран електронен подпис.

При данъчните проверки ще се прилагат особените
правила за доказване на факти и обстоятелства извън



страната и пазарни цени
Действащата до момента разпоредба на чл.116 от ДОПК,
предвиждаща особени правила при ревизии за изясняване на факти и
обстоятелства извън територията на страната, както и пазарни цени
при сделки между свързани лица, ще се прилага и в случаите на
проверки за установяване на факти и обстоятелства. В тежест на
проверяваните лица ще бъде да представят такива доказателства.

Промени, свързани с давностните срокове
Вземанията, предявени от НАП в производство по несъстоятелност на
длъжника, не се погасяват с изтичането на 10 – годишния давностен
срок.

Обявяване от съда на ревизионния акт за нищожен
В случаите, в които административният съд обяви обжалвания пред
него ревизионен акт за нищожен поради липса на компетентност
(орган, който го е издал, не е имал правомощия да го стори), съдът
изпраща преписката на съответния компетентен административен
орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на
закона. Мотивите за изменението са да се задължи съдът да даде
указания, които да бъдат съобразени при следващо ревизионно
производство със същия предмет.

Правила за контрола върху стоки с висок фискален риск
Предварително деклариране. На получателите по ВОП на стоки с
висок фискален риск, на доставчиците при ВОД на такива стоки, както
и в случаите на тристранни операции, се предоставя възможност за
предварително деклариране в рамките на 14 дни на данни за
превозите на стоки с висок фискален риск чрез нова електронна
услуга, предоставяна от Националната агенция за приходите /нов
чл.127и/. Данните ще се декларират чрез електронна услуга на
Националната агенция за приходите (НАП), която ще предоставя
уникален номер за всеки отделен превоз на стока със срок на
валидност 14 дни от предоставянето. Редът за предварително
деклариране на данни, за евентуални корекции или анулиране при
неосъществен процес ще се уредят с наредба.

Освобождаване на обезпечението в пари и в банкова гаранция.
Обезпеченията, налагани от органите на фискален контрол (30% от
стойността на проверяваната стока, съответно 10% в случаите на
течни горива, за които е направено обезпечение по ЗДДС), се
освобождават не от органите на фискален контрол, а от органите НАП
по регистрация на лицето.

Разширяване на компетентността на някои органи на НАП,
което ще им позволи да действат на територията на цялата
страна
На изпълнителния директор на НАП се предоставя право със заповед
да определи органи на НАП, чиято компетентност няма да е
ограничена единствено до обхвата на съответната териториална
дирекция, което на практика ще им осигури правомощия да извършват
ревизии и проверки на територията на цялата страна (с такава
компетентност към момента разполагат органите на „фискален
контрол“). В тези случаи обаче ще се запазят правилата за
административно обжалване – актовете и действията на такива органи



ще се обжалват пред горестоящия орган на НАП по регистрация на
лицето.

Назначаване на временен или особен представител на
юридически лица, срещу които са образувани
производства по ДОПК
С цел да не се възпрепятстват действията му, по искане на орган на
НАП съответният районен съд може да назначи временен или особен
представител на юридическо лице, което няма представляващ за
повече от три месеца (аналогично правило в момента се прилага
спрямо недееспособни физически лица, които нямат представител). В
същата връзка, след като е започнало производство, но няма
представляващ на юридическото лице, производството се спира до
вписване на представляващ или до назначаване на такъв от съда.

Удостоверение А1 относно законодателството в областта
на социалната сигурност
Предвижда се възможност органът по приходите да оттегли издадено
удостоверение А1 относно законодателството в областта на
социалната сигурност. Последица от такова оттегляне ще бъде, че
спрямо засегнатото лице няма да е приложимо българското
осигурително законодателство. В тази връзка е предвидена
възможност за обжалване по административен и съдебен ред на
решението за оттегляне на издаденото удостоверение.

Обезпечаване и събиране на публични вземания
Запори по платежни сметки, които не са банкови сметки. Осигурява
се възможност на органите на НАП да налагат запори и нареждания за
изпълнение върху наличните по тях средства не само по отношение
на банкови сметки, но и по отношение на платежни сметки, открити
при доставчик на платежни услуги, различен от банка.

Погасяване по реда на възникване и в случаите на принудително
изпълнение. Правилото за погасяване на най-старото задължение с
постъпилото от длъжник плащане се въвежда и за задълженията,
дадени за събиране на публичния изпълнител. Запазва се правилото
от постъпилите суми първо да се погасяват разноските по
изпълнителното производство, след това главниците, а лихвите да се
погасяват след изчерпването на главниците.

Разширяване на правомощия и основания за искове на НАП
за недействителност на действия и сделки, извършени от
длъжници по публично вземане
НАП и общините имат право да атакуват като недействителни и
сделки, сключени след датата на декларирано публично задължение,
което не е платено. До момента основания за искове за
недействителност възникваха, ако сделките са с дати след
установяване на публичните задължения, съответно след връчване на
заповед за ревизия за тяхното установяване. След изменението,
непогасено задължение по декларация също ще е основание за
органите на НАП да предявят пред Съда иск за недействителност на
сделки, дори и да не е издаден ревизионен акт за това задължение.



Увеличен размер на санкции за неоказано съдействие и
нови санкции за неизпълнение на задължение за
съхраняване на информация
Завишават се двойно прилаганите до момента санкции за неоказване
на съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител, или за
неговото възпрепятстване. Въвежда се минимален размер от 500 лв. /
досега 250 лв./ на глобата за физическите лица, съответно на
имуществената санкция за едноличните търговци и юридическите
лица, а максималният им размер се определя на 1,000 лв. /досега 500
лв./. Санкциите за повторно нарушение се определят от 1,000 до 2,000
лв. /до сега от 500 до 1,000 лв./.

Въвеждат се санкции за неспазване на сроковете по чл. 38 от ДОПК за
съхраняване на счетоводна и търговска информация, сведения и
документи от значение за данъчното облагане и задължителните
осигурителни вноски. Физическите лица ще се наказват с гроба от 100
до 500 лв., а едноличните търговци и юридическите лица ще се
наказват с имуществена санкция от 1,000 до 5,000 лева. При повторно
нарушение наказанието е глоба в размер от 150 лв. до 700 лв. или с
имуществена санкция в размер от 1,500 лв. до 7,000 лв.

За неспазени срокове за съхраняване на данни в електронен вид,
създадени от използваните от лицата информационни системи,
продукти или архиви, се предвижда глоба за физическите лица в
размер от 200 лв. до 700 лв., а за едноличните търговци и
юридическите лица – имуществена санкция в размер от 3,000 лв. до
8,000 лв. При повторно нарушение наказанието е глоба в размер от
300 лв. до 1,000 лв. или имуществена санкция в размер от 4,000 лв. до
11,000 лв.
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