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В настоящия брой на Данъчни новини открояваме основните аспекти
от приетите в края на декември 2019 г. и влизащи в сила от 1 юли 2020
г. правила за оповестяване на трансгранични данъчни схеми пред
приходната администрация.

Новите правила са въведени посредством промени в ДОПК,
обнародвани в брой 102 на Държавен вестник от 31 декември 2019 г. и
целят транспониране в националното законодателство на известната
като DAC 6 Директива 2018/822 1 (за краткост „DAC 6“ или
„Директивата“).Въвежда се задължение за разкриване пред
приходната администрация на информация за определени
трансгранични данъчни схеми и последващата обмяна на събраните
данни между данъчните администрации в държавите членки.

Правилата ще влязат в сила от 1 юли 2020 г. Предвидено е също така
задължение за оповестяване и на всяка трансгранична данъчна
схема, първата стъпка по която е извършена в периода между 25 юни
2018 г. и 30 юни 2020 г., като за целта е даден срок до 31 август 2020 г.

1 Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за
изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на
задължителния автоматичен обмен на информация в областта на
данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване
трансгранични договорености.

Налице ли е трансгранична данъчна схема?
Съгласно разпоредбите на ДОПК, трансграничната данъчна схема
може да включва договореност, споразумение, уговорка, съгласие,
становище, схема, план, трансакция или поредица от такива, като
може да се състои от няколко части или няколко етапа на изпълнение.



За да бъде квалифицирана дадена схема като трансгранична данъчна
схема, то тя следва да засяга повече от една държава членка или
държава членка и трета държава и по отношение на схемата да е
изпълнено поне едно от условията, залегнали в относимите
разпоредби на ДОПК. Тези условия включват от хипотези, при които
участниците в схемата са местни лица на различни юрисдикции за
данъчни цели, до ситуации, при които схемата може да има влияние
върху определянето на действителния собственик.

Новите правила няма да се прилагат по отношение на ДДС, мита,
акцизи и задължително социално осигуряване.

Има ли схемата един или повече типични белези?
Наличието на трансгранична данъчна схема не е достатъчно условие,
за да бъде тази схема обект на оповестяване пред данъчната
администрация. За да е налице задължение за предоставяне на
информация на приходните органи, схемата следва да има един или
повече типични белези, или съгласно терминологията, използвана в
ДОПК – да попада в определени категории.

При дефинирането на съответните типични белези, националният
законодател като цяло се е придържал към относимите разпоредби на
DAC 6 (виж Приложение IV към Директивата). Най-общо, типичните
белези могат да бъдат групирани в няколко основни области
(включително типични белези свързани с трансферното
ценообразуване, типични белези свързани с трансгранични сделки,
общи типични белези и т.н.). По отношение на част от тях съществува
и допълнително изискване за така наречената „проверка на основната
полза“. В тези случаи, наличието на типичен белег не е достатъчно, за
да бъде схемата обект на оповестяване, а е необходимо и да може да
се установи, че основната полза или една от основните ползи, която
предвид всички относими факти и обстоятелства данъчно задължено
лице може да очаква да извлече от трансграничната данъчна схема, е
получаването на данъчно предимство.

Кое е задълженото лице за оповестяването?
Консултант по трансграничната данъчна схема

Механизмът за оповестяване стъпва на разбирането, че в немалък
процент от случаите, трансграничните данъчни схеми биват
подпомагани от различни консултанти, поради което е счетено за
удачно основното задължение за разкриване на информация да бъде
вменено на тези консултанти. Понятието консултант включва всяко
лице, което изготвя, предлага на пазара, организира или управлява
прилагането или предоставя за прилагане трансгранична данъчна
схема. В допълнение, за консултант се счита и всяко лице, което знае
или може основателно да се предполага, че знае, че е поело
задължение да предостави (пряко или чрез други лица) помощ,
съдействие или консултация по отношение на изготвянето,
предлагането на пазара, организирането, управлението или
предоставянето за прилагане на трансгранична данъчна схема.

Предвидени са няколко хипотези, при които консултантът се
освобождава от задължението за предоставяне на информация за
трансграничната данъчна схема, като основно внимание заслужава
ситуацията, при която консултантът е задължен по закон да пази тази
информация като професионална тайна. В този случай, консултантът
е задължен в кратък срок да уведоми другите консултанти по схемата,
или ако не са му известни такива, данъчно задълженото лице, за
задължението им за оповестяване пред приходната администрация.
Същевременно обаче, позоваващият се на професионална тайна
консултант е длъжен да уведоми приходната администрация за
другите консултанти по трансграничната данъчна схема или за



данъчно задълженото лице, които следва да предоставят информация
за схемата.

Данъчно задълженото лице

При определени ситуации, задължението за оповестяване ще се носи
от данъчно задълженото лице. Става въпрос за хипотези, при които не
е налице консултант по схемата (например, когато схемата е
създадена от данъчно задълженото лице), когато консултантът се е
позовал на професионална тайна, за да се освободи от задължението
си за оповестяване или когато консултантът няма привръзка към ЕС.

Каква информация следва да се оповести?
Предвиден е списък с данни, които консултантът или данъчно
задълженото лице следва да предоставят на приходната
администрация във връзка с задължението за оповестяване.

Предвид че трансграничните данъчни схеми могат да се състоят от
множество стъпки, по които да съдействат различни консултанти, на
практика е възможно даден консултант да няма цялостната картина за
схемата. В тази връзка е предвидено, че консултантите предоставят
информация за дадена трансгранична данъчна схема, която им е
известна, притежават или се намира под техен контрол. Подобно
уточнение отсъства по отношение на данъчно задължените лица,
доколкото се предполага, че те имат цялата необходима информация
за схемата.

В какви срокове трябва да бъде предоставена
информацията?
Като общо правило, задължените да предоставят информация
консултанти или данъчно задължени лица ще следва да оповестяват
необходимите данни на приходната администрация в срок до 30
календарни дни от датата, на която схемата е предоставена за
прилагане или е готова за прилагане, или е извършена първата стъпка
по прилагането й.

Контрол и санкции
Въведени са административни санкции за нарушения на правилата за
оповестяване на трансгранични данъчни схеми, с максимален размер
до 5 хил. лв за физически лица и 10 хил. лв. за юридически лица и
еднолични търговци за всяко отделно нарушение. В допълнение,
предвид съвременните стандарти и разбирания за данъчна
справедливост, прозрачност и социална отговорност, евентуалното
неспазване на задълженията за оповестяване крие и сериозен
репутационен риск, който все по-малко бизнеси могат да си позволят.

Оповестяването на трансграничната данъчна схема не би следвало да
води автоматично до заключението, че е налице незаконосъобразна
данъчна практика. От друга страна, новите правила изрично
предвиждат, че непредприемането на действия от страна на органите
по приходите във връзка с информация за трансгранична данъчна
схема не следва да се разглежда като признаване на валидността на
тази схема или нейното данъчно третиране. С други думи, правно-
релевантната позиция на администрацията ще става известна, както и
досега, в рамките на предвидените в ДОПК контролни производства.



Как да се подготвим?
Множеството специфики на новите правила изискват лицата да
направят задълбочен анализ на трансакциите и договореностите си,
за да се направи преценка кои данъчни схеми ще подлежат на
оповестяване пред приходната администрация. Новите изисквания са
добър повод и за преразглеждане, осъвременяваме или създаване на
нови вътрешните правила и процеси за проследяването, оценката на
риска и вземането на информирани управленски решения във връзка
със структурирането отношенията с различни бизнес партньори, като е
препоръчително тези правила и процеси да бъдат относими както към
трансгранични, така и към местни ситуации.
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