
1. Митници 

Раздел 1· ,,Митнически съюз и данъчно облагане" 

Отговори на Въпросник за изготвяне мнение от 

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС 

1. Направена ли е оценка на възде~ствието от премахването на митническия 

контрол по границите със страните-членки на ЕС и бъдещите членки на орга
·низацията сред · съседните страни? Имате ли дългосрочна стратегия в тази 

област? 

Стратегията на rv 11Митници11 е в процес на разработване. rv 11Митници
11 

счита, че с.лед 
присъединяването на Република България към ЕС ще . се увеличи многократно работата по 
обмитяването на сrоки на границата с трети сrрани, тъй като те ще сrанат външни граници на 
ЕС. 

Резерви за решение на проблема ще се търсят в премахването на митническия контрол 
по границите със сrраните-членки на ЕС (Гърция) и бъдещите членки (Румъния). · 

2. Моля посочете елементите от вашето законодателство, аналогични на митата и 

митническите такси с еквивалентен ефект (4л. 9 - 17 от Договора за Евро
пейския съюз), които следва да бъдат премахнати преди присъединяването 

към организацията. 

Няма. 

3. Моля да предоставите копие от вашето законодателство във връзка с 

освобождаването от мита и процедурите по отношение на фалшифицирани и пиратски 
стоки. 

Прилагаме копие .от разпоредбите, касаещи освобождаването от мита, включени в 
Закона за Митниците и Правилника за прилагането му и в други закони. 

Закон за митниците 

Безмитен внос и износ 

Чл. 45 Кои сrоки и предмети, на кои лица и при какви ус.ловия, с или без преглед се 
освобождават от вносни и износни митни сборове, се определя с правилника. 

Чл. 46. Освобождават се от митническа проверка и митни сборове ръчните и други 
багажи на лица, ползуващи се с дипломатически имунитет, и на консулите, ако се превозват със 

_същото превозно средсrво, с което пътуват тези лица. 

По изключение багажите на тези лица, превозвани с тях, могат да се подлагат на 
митническа проверка, но само · с разрешение на министъра на финансите съгласувано с 
министъра на външните работи . 

Чл. 4 7. Багажите, превозвани отделно от лицата, посочени в чл. 46, се освобождават от 
митни сборове, ако съдържат предмети, предназначени за личните и семейните им нужди, и се 
внасят или изнасят в тримесечен срок от присrиrането или заминаването им. 

Чл. 48. Освобождават се от митни сборове въз основа на взаимносr пратките на лицата, 
посочени в чл. 46, ако са предназначени за задоволяване на личните семейните им нужди, 
както и пратките, адресирани до дипломатическите мисии, консулсrвата или приравнените към 

тях предсrавителсrва, ако са предназначени за задоволяване нуждите на тези предсrавителсrва . 

Министърът на финансите, съгласувано с министъра на външните работи при ус.ловия на 
взаимносr има право да определя годишен лимит за безмитен внос на тези пратки. 

Забележка: В с.лучаите на членове 46, 47 и 48 багажите и пратките на 
недипломатическите с.лужители се освобождават от митни сборове на базата на взаимносr. 

Чл. 49. Дипломатическата поща, пренасяна от дипломатическите куриери или 
превозвана отделно, се освобождава от митническа проверка и митни сборове, ако пакетите 
носят печат или пломба на Минисrерсrвото на външните работи, дипломатическото или 
консулското предсrавителсrво или на други посrоянни предсrавителсrва на международни 

организации, които изпращат пакетите . 

Носените от дипломатическите куриери пакети трябва да бъдат вписани в куриерските 
лисrове. 
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Чл. 50. При особени случаи минисrьрът на финансите може да · освобождава от митни 
сборове напълно или частично предметите, внасяни или изнасяни от частни лица (социално 
слаби, пострадали от бедствие и др.), ако предметите са предназначени за лично потребление. 

Министьрьт на финансите може да освобождава от митни сборове в отделни случаи, 
напълно или частично, внасяните от държавни учреждения, кооперативни и обществени 
организации стоки. 

ПраВилник за прилагане Закона за митниците 

Безмитен внос и износ 

Ч('. 91. Освобождават се от вщ:>ени мит~и сборове след извършване на митническа 
пров·ерка: 

1. стоките под митнически контрол, оказали се повредени или· развалени, негодни за 
пряко ползуване или преработка; 

2. обмитените чуждестранни стоки на местни юридически лица и еднолични търговци, 
ако бъдат върнати в чужбина в срок до 1 година от внасянето; 

3. местните стоки, изнесени редовно в чужбина, ако бъдат върнати в страната в срок до 
1 година от изнасянето и се получат от износителя или от упълномощено от нещо лице. Ако 
при износа на тези стоки са платени износни митни сборове, тези сборове не се връщат; 

4. стоките, внасяни по рекламации за заменяне на дефектни стоки или за 
докомплектуване на внесени машини и съоръжения, ако се внасят безвъзмездно в договорните 
или гаранционните срокове ; 

7. собствените художествени творби и научни трудове, внасяни от местни физически 
лица; 

8. стоките за корабно снабдяване и съоръжаване, закупени в чужбина от български 
кораби и въздухоплавателни средства поради авария; 

9. движимото имущество за лично и семейно ползуване на лица, които се преселват на 
трайно местопребиваване в страната, ако се внесе в тримесечен срок от преселването 

12. скулптурните фигури, бюстове, паметнициплочи и други подобни, предназначени за 
обществени нужди, а също и моделите от тях; 

13. рибите и водните животни, наловени в моретата, океаните и река Дунав от 
риболовни организации и рибари, които имат постоянното си местожителство в страната; 

14. сюките, освободени от вносни митни сборове съгласно други нормативни актове; 

16. пратките, получавани от Българския Червен кръст; 

20. малките пакети, идващи от страни, подписали Протокола за организиране на 
едностранен митнически преглед на малките пакети от 30 май 1963 r., на опаковката на които 
е поставен специален ромбоиден печат, предвиден в протокола; 

22. сувенирите и рекламните материали, получавани безвъзмездно в обичайни 
количества от местни юридически лица и еднолични търговци; 

23. образците от стоки без търговска стойност или с незначителна стойност, внасяни 
безвъзмездно от местни юридически лица и еднолични търговци за изпитание, анализиране или 
изучаване; 

24. употребяваното имущество на местни юридически лица и еднолични търговци, 
изнесено от страната по установения ред; 

25. ядреното гориво . 

Чл. 92. Освобождават се от износни митни сборове след извършване на митническа 
проверка: 

1. движимото имущество за лично и семейно ползуване на лица, които се изселват 
трайно в чужбина, ако са преживели в страната не по-малко от 1 година и ако се изнесе в 
тримесечен срок от изселването при спазване на установените ограничения; 

2. хранителните продукти, горивни и смазочни материали и оборудване, закупени от 
чуждестранни кораби в наши пристанища; 
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3. предметите, · подарени на чуждесrранни физически и юридически лица · от месrни 
юридически лица и еднолични търговци; 

4. пощенските и други непридружавани пратки, които членовете на семейсrвата на 
български граждани, на работа в чужбина, командировани, на специализация, учение или 
работещи там с разрешение по усrановения ред за срок повече от 6 месеца, им изпращат 
един път на тримесечие при спазване на усrановените ограничения; 

5. сrоките, освободени от износни митни сборове с други законови разпоредби . 

Чл. 93. Освобождават се от вносни и износни митни сборове след извършване на 
митническа проверка: 

2. употребяваното движимо имущесrво, влизащо в съсrава на открито t-tаследсrво , 
предназначено за лично и семейно ползуване от наследниците, ако се внесе или изнесе до 

година от откриването на наследството; 

4. сrоките, получавани и изпращани заемообразно от месrни юридически лица и 
еднолични търговци, които се връщат в същото количесrво и качесrво; 

5. необходимите книги, инсrрументи, карти и други помагала на командировани лица; 

6. горивните и смазочните материали, които се намират в нормалните резервоари на 
български и чуждесrранни кораби, въздухоплавателни средства ,локомотиви, ·специални, 
вагони и шосейни моторни превозни средсrва, извършващи международни пътувания; 

7. горивните и смазочните материали, резервните часrи и инвентарните предмети от 

чуждесrранен произход, които са складирани в наши присrанища и аеропристанища от 

корабни и въздухоплавателни предприятия , предназначени за кораби и въздухоплавателни 
средсrва, извършващи задгранични пътувания; 

8. контейнерите, мушамите, сепарациите, палетите(подони) и други подобни, внасяни от 
българските транспортни организации съгласно сключени конвенции; 

9. временно внасяните и временно изнасяните сrоки и превозни средства; 

10. добитъкът, избягал или откраднат от българска територия или от съседни сrрани, 
когато се връща обратно ; 

11 . ковчезите или урните с осrанките на умрели и посrавените в тях венци и другите 
погребални принадлежносrи; 

12. медалите, ордените, значките и други предмети, с които месrни и чуждесrранни 

юридически лица награждават физически и юридически лица; 

13. животните, медикаментите, съоръженията, инсrрументите и печатните произведения, 
получавани и изпращани от зоологическите градини; 

14 . формулярите, бланките, билетите, боновете и други подобри, необходими за 
работата на местни и чуждесrранни юридически лица със седалище в сrраната или в чужбина, 
занимаващи се с транспортна и турисrическа дейносr, както и униформеното облекло, 
предназначено за техните служители; 

15. рекламните, пропагандните и консумативните материали, предсrавителните сrоки и 
дребното (малоценно) щандове оборудване, което се унищожава при използването му, 
предназначени за организиране и провеждане учасrието в международни панаири, изложби, 
симпозиуми и други подобни мероприятия , ако по вид, qойносr и количесrво са съобразени с 
характера на мероприятието и с учасrието на изложителите в него; 

16. малоценните и консумативните сrоки, с изключение на хранителните продукти, 

напитки и тютюневите изделия, получавани или изпращани от юридически лица за 

организиране и помържане на временни къмпинги и на турисrически, спортни, младежки и 

други лагери, след предсrавяне на разрешение от Комитета за отдих и туризъм; 

17. сrоките от същия вид и стойносr, с които се заменят временно внесените или 
временно изнесените сrоки, унищожени в сrраната или в чужбина поради непредвидени 
обсrоятелсrва (пожар, злополука, сrихийно бедсrвие и др.). 

Чл.94 . (1) Освобождават се от митническа . проверка и митни сборове въз основа на 
принципа на взаимността ръчният и друг багаж на следните лица, ако се превозва с превозното 
средство, с което те пътуват: 

1. държавните глави на чуждесrранни държави, председателите и членовете на 
правителсrвата и председателите на парламентите; 
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2. шефовете на дипломатическите представителства и техните заместници, акредитирани 
в страната; 

3. членовете на дипломатическите и търговските представителства в страната, които се 
ползуват с дипломатически имунитет; · 

4. шефовете на чуждестранни консулства в страната, генералните консули, консулите и 
вицеконсулите; 

5. членовете на представителствата и комисиите с признато право на дипломатически 
имунитет по силата на международните споразумения; 

. 6. председателите и членовете на дипломатически конференции, свикани в Народна 
република България. · 

(2) Багажите, които се превозват отделно от ~ицата, посочени в ал. 1, се освобождават от 
митни сборове след митническа проверка, ако съдържат предмети за лично ползуване от 
правоимащите и от членовете на техните семейства и ако бъдат внесени или изнесени в 
тримесечен срок от пристигането или заминаването на лицата. 

Чл.95. (1) Пратките, които се внасят от лицата, посочени в чл. 94, се освобождават от 
митни сборове въз основа на принципа на взаимността, ако съдържат предмети за лично 
ползуване от правоимащите и от членовете на техните семейства. 

(2) По същия ред се освобождават от митни .сборове предметите, които се 
получават от дипломатическите мисии, консулствата или търговските представителства към тях, 

ако са предназначени за задоволяване на техните нужди. 

Чл. 96. Редът и условията за освобождаване от митн~ сборове и за упражняване на 
митнически контрол върху пратките, получавани или изпращани от посолствата, легациите, 

консулствата, търговските предqавителства, от членовете на дипломатическия и администра

тивно-техническия им персонал, се определят с наредба от министъра на финансите 
съгласувано с министъра на външните работи. 

Чл. 97. Освобождават се от митни сборове въоръженията, снаряженията и техниката за 
нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и другите 
органи в системата на националната сигурност, чийто внос е разрешен по установения ред. 

Закон за Агенция за чуждестранна помощ 

Чл. 6. Получените и разпределяните по този закон помощи се освобождават от такси, 
данъци, акцизи и мита. 

Закон за Българската народна банка 

Чл. 61. Българската народна банка се освобождава от заплащане на държавни и местни 
данъци и такси, както и от мита по вноса и износа . 

Закон за Българския Червен кръст 

Чл. 7. За изпълнение на своите дейности Българският Червен кръст ползва следните 
облекчения: 

1. пратките за Българския Червен кръст и вещите, подарени от него на чуждестранни 
физически и юридически лица, се освобождават от митни сборове. 

Закон за висшето образование 

Чл. 93. Вносът и получените дарения от чужбина на литература, апаратура и оборудване 
от висшите училища за нуждите на осъществяваната от тях образователна и научно
изследователска дейност се освобождават от мита, такси и данък върху добавената стойност. 

Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите 

Чл. 30. (1) Министерството на труда и социалните грижи издава разрешения на 
физически и юридически лица за извършване на производство, внос или помържане на 
техническите помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди по чл. 27, 28 и 29. 

(2) Вносът на технически помощни средства и материалите за тяхното 

производство и помържане от лицата по ал. 1 са освободени от митни сборове. 
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(3) Редът и условията по ал. 1 и 2 се уреждат с. наредба, издадена ot министъра на 
труда и социалните грижи. Освобождаване от мита се извършва и в съответствие със следните 
конвенции: 

Конвенция за обмен на официални издания и правителствени документи между 
държавите 

Конвенция за прилилеrиите и имунитетите на Обединените нации 

Виенска конвенция 

Конвенция за международен обмен на издания Конвенция за международно 
гражданско въздухоплаване 

В Закона за митниците няма специални разпоредби, които да дават правомощия на 
митническите органи по отношение контрола на фалшифицирани и пиратски стоки. С друг 
закон такъв вид контрол е възложен на Патентно ведомоство към Министерски съвет. 

4. Съществува ли във вашата страна система от тарифни квоти за вносни стоки 
(прилагане на занижени мита за предварително определено количество стоки)? 

Постановление на Министерския съвет N 266 от 29.12.199Sr. (обн . ДВ бр. 2/1996r., изм. 
бр.9 и 22), регламентиращо външнотърговския режим на РБълrария, контингенти за безмитен 
внос или за внос с намалени мита за някои стокови групи от особена важност за стабилизиране 
и преструктуриране на националната икономика, независимо от произхода им. Сред тези 
групи са: някои храни, суровини и помощни вещества за фармацевтичното производство, 
препарати за растителна защита и активни субстанции за тяхното производство, 
селскостопанска техника и резервни части за нея; Спазва се принципът "пръв дошъл, пръв взел", 
като след изчерпване на съответните количества стоките се внасят с начисляване на 

определения с Митническа тарифа обичаен процент мито . 

5. Съществува ли във вашата страна система за тарифни облекчения (прилагане 
на занижени мита независимо от количеството на стоките)? 

Постановление на Министерския съвет N 266 от 29.12.1995r. (обн. ДВ бр. 2/1996r., изм. 
бр. 9 и 22), регламентиращо външнотърговския режим на РБълrария освобождава временно 
/до 31.12.1996r./ от мита по вноса някои стокови групи, за да улесни постигането на екологични 
цели. Сред тези стокови групи са: контролно-измервателни уреди и съоръжения за измерване и 
опазване на околната среда, медицински материали и апаратура, както и резервни части за 

тях, компоненти за приготвяне на фуражи за животни, адаптирани детски млека, отпадъци и 
отломки от черни и цветни метали. Сред получаване на съответното писмено становище от 

определените от Постановлението ведомства, въпросните стоки могат да се внасят. безмитно в 
неограничени количества. 

6. Имате ли система за задължителна информация за митата? Ако отговорът е 
положителен, съществуват ли прилики между вашата система и системата, 

която се използува в ЕС? (4л. 12 от Разпоредба No. 2913/92 на Съвета (ЕИО)) 

Не. Работи се по проект на нормативен документ, който ще бъде в пълно съответствие 
със системата на ЕС - чл. 12 от Разпоредба N 2931/92 r. по Съвета (ЕИО). 

7. Ако в момента някоя от изброените икономически митнически процедури не 
се прилага или не се подкрепя активно в националното законодателство, как се 

предвижда прилагането на тези режими към датата на присъединяването. Ако 

в момента тези процедури се прилагат, моля да опишете точно условията за 

тяхното приложение: 

• митнически магазии; 

• обработка при влизане; 

• обработка при излизане; 

• обработка под митнически контрол; 

• временен внос • 

Прилагане на следните митнически процедури: 
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Митнически складове В момента не сьщеавува режим "митническо складиране"~ на
ционалното законодателаво. Съществуват складове на митниците или наети от нея помещения 

и площи, служещи за сьхраняване на конфискувани, изоаавени или на все още необмитени 
аоки. Предвижда се в проекта на t-1овия закон за митниците да се въведе митническия режим 

"митническо складиране'1 и отделно от това диференциране в аатута на аоките временно 
складиране и поаавянето им в направление свободни зони и свободни складове. 

Активно усъвършенстване. .Оrсъава като термин в националното митническо 

законодателаво, но на практика сьответавува на митнически режим "Временен внос н~ аоки 
в Р. България с обратен износ в чужбина в изменено сьаояние" . За периода до връщането на 
готовото изделие в чужбина дължимите вносни митни сборове се обезпечават с депозит в пари 
или банкова гаранция. За аоките, предназначени за преработка и дообработка, се допуска 
обезпечението да е в размер на 20 % , при условие, че ежемесечно се предаавят 
доказателава, удоаоверяващи ползването на аоките за целите на временния внос. 

Пасивно усъвършенстване. Също отсьавува като термин, но адекватният митнически 

режим, който се прилага е "Временен износ на аоки в чужбина с обратното им връщане в 
РБългария в изменено сьаояние''. С депозит в пари или гаранция се обезпечават износните 
митни сборове. 

Обработка под митницески контрол. Такава митническа процедура не се прилага и от
съавува такъв митнически ре?f(им в националното законодателство. Обработката на аоки под 
митнически контрол е предвидена като митнически режим в проекта на новия Закон за 
митниците. 

Временен внос. Допуска се временен внос на чуждеаранни аоки, под контрола на 

митниците при условие, че ще бъдат върнати обратно в чужбина. 

При този режим се изисква обезпечаване в пълен размер на дължимите вносни митни 
сборове. 

Общо валидно за режимите "временен внос": 

1. Стоките не могат да се употребяват за други цели освен за целите, за които е 
разрешен режима, без разрешение на Миниаеравото на финансите, както и да се 
отчуждават, заемат, дават под наем и пр. 

2. Министърът на финансите може да освобождава изцяло или чааично от задължението 
за обезпечаване . 

3. Сроковете за закриване на временния внос е в рамките на 1 година и за срока 
посочен в търговския договор. 

4. Допуснатият от митниците временен внос се счита за редовно закрит и обезпечените 
митни сборове се връщат, когато: 

- временно внесените аоки се върнат обратно; 

:- с разрешение на митницата временният внос се новоучреди на друг титуляр; 

- временният внос се трансформира в режим "Внос на аоки за потребление в Р. 
България 11 и дължимите митни сборове се заплатят; 

- аоките бъдат предадени безвъзмездно на митницата; 

- при унищожаване вследавие на аихийни бедавия и др. 

~ 5. При учредяването на режимите и при тяхното закриване се подават митнически 
декларации заедно с необходимите фактури, превозни документи и др. 

Предвижда се към датата наприсъединяването на Р . България към ЕС тези режими да са 
в съответавие с европейското законодателаво. 

8. Колко свободни зони дейсrвуват в момента? Къде се намират те? 

Дейността на свободните безмитни зони се регламентира с Указ N 2242/1987г. на 
Държавния съвет (обн. в ДВ бр.55 от 1987r., изм. бр.4 от 1989r., бр.84 .2 1993г.) и Правилника 
за прилагането му, (обн. в ДВ бр.86/06.11.1987r.; изм. и доп. бр.23 и 72 от 1991 г . ). Указът 
определя свободните безмитни зони като зони, в които външнотърговските дружеава или 
смесените фирми могат да извършват аопанските дружеава или смесените фирми могат да 
извършват аопанска дейноа без да плащат мита по осьщеавявания от тях внос, ползвайки се 
от извеани данъчни облекчения (първоначално предвиденият период за данъчни облекчения 
беше Sr. След изитичането на този гратисен период се плаща данък пеалба в размер на 20 % ). 
Същеавуването на безмитни зони не се ограничава във времето. В България има 6 безмитни 
зони. Две от тях - Русе и Видин са разположени на р. Дунав, други ~они има на Черноморското 
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крайбрежие - в района на· Бургас, останалите се намират в: Свеленград (на българо-:~урската 
граница), Драгоман (на българо-югославската граница) и Пловдив. Предвижда се създаване на 
зони в Петрич и Варна. Спрямо изнасяните от тези зони за митническата територия на България 
стоки (услуги се прилагат мита, такси и данъци, които са валидни за митническата територия на 

България . Не се допускат изключения от това правило. От 1 октомври 1993г. данъчните облек
чения за фирми, разположени в безмитните зони, вече не съществуват. Прилага се обичайният 
40 о/о данък печелба . Независимо от това, юридическите лица, на които до тази дата са били 
предоставени благоприятните условия за извършване на стопанска дейност, ще продължат да 
се възползват от тях до изтичането на първоначално предоставения им гратисен период. 

9. В контекста на контрола върху багажа на пътниците по летищата разполагат ли 
· летищата, за които има вероятност да бъдат определени като международни 
летища на Общността (съгласно Чл. 190 т. би Чл. 197 от Разпоредба No. 
2454/93 на Комисията) ,с необходимата инфраструктура за прилагане на 
мерките, предвидени в Чл. 190 - 197 от посочената Разпоредба и по-конкретно 
наЧл.195? · 

Да 

1 О. Моля опишете нормативната уредба във вашата страна за предотвратяване, 
разкриване и преследване на нарушения на митническото законодателство. 

Най-съществените наказателни разпоредби, касаещи предотвратяване, разкриване и 
преследване на нарушения на митническото законодателство са следните: 

Закон за митниците 

Чл. 51. Който внесе или изнесе стоки без знанието и разрешението на митницата или без 
да ги е предявил пред нея по установения ред, доколкото извършеното не представлява 

престъпление, се наказва: за вносна контрабанда с глоба от половината до двойните митни 
сборове и за износна контрабанда с глоба от 20% до 100% от стойността на стоките . . 

Стоките, обект на контрабанда, както и превозните и преносни средства, послужили 
предимно за превозването или пренасянето им през граница, независимо от това, чия 

собственост са, се отнемат в полза на държавата, а ако липсват или са отчуждени, присъжда се 
тяхната равностойност по съответни държавни цени на дребно. 

Стоките, открити от неизвестни нарушители в превозните средства, преминаващи 
границата на страната, се отнемат в полза · на държавата. 

Чл. 52. Със същото наказание се наказва: 

а) който продава или купува, дава или приема като лодарък, за пазене или като залог 
чуждестранни стоки, за които знае или според обстоятелствата е трябвало да предполага, че са 
внесени по контрабанден начин,·с намалени или безмитни сборове. 

Забележка. Стоките не се отнемат в полза на държавата, когато са пропуснати от 
митницата без митни сборове или с намалени митни сборове; 

6) който отклони от предназначението им стоки и предмети, за които са извършени 
митнически формалности за транспорт, транзит, временен внос, временен износ или 
ново износ; 

в) който без разрешение разполага с намерени близо до граничната линия добитък 
или чуждестранни стоки и предмети, изхвърлени или извадени от гранични води или пуснати от 

въздухоплавателни уреди; 

г) член от обслугата на наше или чуждо транспортно средство (кораб , 
въздухоплавателен уред, камион и др.), който не декларира пред митницата носените от него 

чуждестранни и местни стоки, когато това се изисква от митническите наредби. 

Чл. 53. Забранените за внос или износ предмети, вложени в международни пощенски 
или други пратки, които не са вписани в документите, придружаващи пратките, се отнемат в 

полза на държавата. 

Предмети, вложени в международни и други пратки по начин да бъдат укрити от 
митнически контрол, се отнемат в полза на държавата. 

Чл. 54. Предмети, за които се изисква деклариране, ако не бъдат декларирани от 
пътниците, преминаващи границата, и бъдат открити при митнически преглед на багажите на 
обичайни места, се отнемат в полза на държавата, без да се налага глоба. 
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Наказателен коgекс 

Чл. 242 (1 ). Който пренесе през границата на страната стоки без знанието и 
разрешението на митниците, когато това е извършено: 

а) от лица, които системно се занимават с такава дейност; 

6) с използване на чужд или подправен официален документ или на официален 
документ с невярно сьдържание; 

· в) от длъжностно лице, което е ·в непосредствена връзка с митническата служба; 

г) когато са пренесени силно действащи или отровни вещества, взривни вещества, 
оръжие или боеприпаси или 

д) стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери, 

се наказва за квалифицирана контрабанда с лишаване от свобода до шест години и с 
глоба от двадесет хиляди лева. 

(2) Когато предмет на контрабандата са наркотични вещества, наказанието е 
лишаване от свобода до осем години и глоба от десет до петдесет хиляди лева. 

(3) Когато предметът на контрабандата по преходните алинеи е в особено големи 
размери и случаят е особено те)t..ЪК, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет 
години и глоба от петдесет хиляди до двеста хиляди лева. 

(4) В случаите по ал. 1, букви „а", ,,г" и „д", както и по ал. 2 и 3, съдът може вместо 
глоба да наложи конфискация на част или на цялото имущество на виновния, а в случаите по 
буква „а" - задължително заселване. 

(5) В маловажни случаи по ал. 1, букви „6", ,,в" и „г'' наказанието е глоба до пет хиляди 
лева, а по ал. 2 - глоба до десет хиляди лева, налагана по административен ред. 

(6) Предметът на контрабандата се отнема в полза на държавата, независимо чия 
собственост е, а ако липсва или е отчужден, присъжда се неговата равностойност по сьответни 
държавни цени на дребно. 

(7) Превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето 
на стоките, предмет на контрабандата, се отнема в полза на държавата и когато не е 
собственост на дееца освен ако стойността му явно не сьответства на тежестта на 
престъплението. 

(8) За приготовление по ал. 2 и 3 наказанието е лишаване от свобода до пет години. В 
тези случаи се прилага ал. 6. 

Нареgба за митнически контрол 8ьрху стоките, пренасяни през gьржа8ната граница на Р 
България 

Чл. 31 (1) Всички платци на митни сборове са длъжни да сьхраняват търговските и 
счетоводните документи, изчисления и други данни, свързани сьс заплащането на митата и с 

обмитяването на стоките, в срок от 1 О години от вдигането на стоките, намиращи се под 
митнически контрол. 

(2) Лицата по предходната .алиния са длъжни да дават възможност на митническите и 
контролните органи да извършват преглед на документацията с цел да бъдат проверени 
данните, декларирани при митническото оформяне на стоките . 

Инструкция No 2 за попълване на митническата gекларация и за отчитане на gьлжимите 
мита, такси, gаньци и gруги. 

§ 1. от Преходните разпоредби: Деклараторът отговаря за достоверността на данните 
в митническата декларация. При предаване на неверни или грешни данни в митническата 

декларация по определените образци, неспазване на сроковете или отказ от даване на 
сведения се прилагат административнонаказателните разпоредби на Закона за статистиката, 
Закона за митниците, Наказателния кодекс, Закона за данъка върху добавената стойност и 
Закона за акцизите. 
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11. Данъчно облагане 

А.. Общи положения 

1, Струк:rура на приходите · 

1. Моля да предоставите подробно описание и съответните статистически данни 
за общата структура на приходите в държавния бюджет (данъци и 
обществено осигуряване), както и за основните компоненти (съгласно 
класификацията на приходите на ОИСР). 

В приложената кьм материала таблица са дадени подробно описани.е и съответните 
статистически данни за общата структура на приходите в държавния бюджет : . 

ДАНЪЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО 

/В МЛН.ЛВ/ 

1995 Отн .дял на всеки данък 

в общите дан.приходи 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общо данъчни постъпления 261943 100 

1000 Данък общ доход, 

данък в/у печалбата 

и приходите от ка-

питални вложения 69658 27 

1100 От физически лица 36473 14 

1110 От общия доход 

и печалбата о 

1120 От приходите на 

капитални вло-

жения о 

1200 Корпоративен 

данък 33185 13 

1210 Данък печалба 33185 13 

1220 Данък в/у при-

ходите от ка-

питални вложения о 

1300 Постъпления между 

1100 и 1200 о 

2000 Социални осиrуровки *) 73740 28 

2100 Работонаематели о 
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2200 Работодатели 73740 28 

2300 На самостоятелна 

работа или безра-

ботни о 

2400 Необхванати между 

2100, 2200 и 2300 о 

3000 Данък в/у работната 

заплата и работната 

сила 538 о 

4000 Данък имущество 661 о 

4100 Текущи данъци в/у 

недвижимо имущество 502 о 

4110 Данък сгради о 

4120 Други о 

4200 Текущи данъци в/у о 

нетния доход о 

4210 На физически лица о 

4220 Корпоративни о 

4300 · Имотни данъци, 

данък наследство 

и дарения 159 о 

4310 Имотни и наследст-

вени данъци 159 о 

4320 Данък дарение о 

4400 Данък в/у финан-

сови и капитални 

прехвърляния о 

4500 Еднократни данъци о о 

4510 В/у ЧИСТИЯ ДОХОД о 

4520 Други еднократни 

вземания о 
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4600 Други текущи 

данъци в/у 

имуществото о 

5000 Данъци в/у стоки 

и услуги 103947 40 

5100 Данък в/у произ-

водството, реали-

зацията, трансфера 

идр. 103947 40 

5110 Общи данъци 59283 23 

5111 ме 59283 23 

5112 Данък в/у реали-

зацията о 

5113 Други о 

5120 Данъци в/у специ-

фични стоки и 

услуги 44664 17 

5121 Акцизи 23239 9 

5122 Печалби на фис-

кални монополи о 

5123 Мита и вносни 

такси 21425 8 

5124 Износни такси о 

5125 Данъци в/у ин-

вестиции о 

5126 Данъци в/у спе-

цифични услуги о 

5127 Други данъци в/у 

международната 

търговия и транс-

акции о 

5128 Други данъци о 



5130 Необхванати данъци 

между 5110 и 5120 

5200 Данъци в/у използу-

ването на сrоки и 

осъщесrвяването на 

сrопанска дейносr 

5210 Текущи данъци 

5220 Еднократни данъци 

5300 Необхванати данъци 

между 5100 и 5200 

6000 Други данъци 

6100 Плащания изключи-

телно от бизнеса 

6200 Други 

Общо неданъчни постьпления 

(без извънбюджетни фондове 

и сметки) 

Общо приходи в бюджета 

12 

о 

о о 

о 

о 

о 

13399 5 

о 

о 

47335 

309278 

*) Забележка: Приходите от социални осигуровки не се събират и 

контролират от данъчната админисrрация. 

В таблицата са предсrавени приходите в държавния бюджет за 1995г . по 
класификацията на ОИСР. Съответсrвието между нея и ' 1Единната класификация на приходите 
и разходите в държавния бюджет на РБълrария за 1996г. " /ЕКПР ДБ/ беше разгледано по-горе . 

Поради същесrвуващите различия както в класификациите, така и в законовата 
уредба, се налагат някои пояснения върху таблицата. 

- На ред 1100 е отнесен данъкът върху общия доход, който съответсrва на посп>пле
нията по + 11 на ЕКПРДБ . Той обхваща облагането на всички видове доходи на физическите 
лица. 

- В данък върху печалбата на ред 1210 се включват приходите от данъкът върху 
печалбата на нефинансовите и финансовите инсrитути и вноските от печалбата за общините. 

- Социалните осигуровки не се събират от данъчната админисrрация. Те са отнесени 
на ред 2200. 

- На ред 3000 са записани постъпленията от данъка върху нарасrването на средсrвата 
за работна заплата. 

- На ред 4100 са приходите от данъка върху недвижимите имоти, който включва 
постъпленията от данъците върху сградите и върху другите недвижими имоти. По ЕКПРДБ тези 
приходи постъпват в един параграф (12) и не се наблюдават поотделно. 
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- На ред 431.0 е посочен данък върху наследсrвата. 'При дарения се внася :'Такса· за 
получаване на имущества по дарения и по възмезден начин" ( + 20 по ЕКПР ДБ), която е 
неданъчен приход и в таблицата е включена в "Общо неданъчни постъпления". 

- На ред 5111 са приходите от данъка върху добавената стойност. 

- На ред 5121 - акцизите. 

- На ред 5123 са приходите от мита, митнически и експортни такси общо, тъй като по 
ЕКПРДБ митата постъпват в + 10, а всички митнически такси - в + 14. 

- На ред 6000 са отразени приходите от данъци, неиздължени през минали години . 

Държавния бюджет на РБълrар~.:,я се . сьстои от две пера - Републикански бюджет 
(около 83 % ) и местни бюджети (около 17 % ). Единствен администратор на приходите и в 
Републиканския, и в местните бюджети са данъчните органи. 

Основен дял в данъчните приходи на Републиканския бюджет имат косвените 
данъци - върху стоки и услуги (ред 5000) - данъкът върху добавената стойност, акцизите и 
митата - 40 % . 

Следващи по значение са приходите от данъците върху общия доход и печалбата 
(ред 1000) - 27 % . 

Част от данъка върху общия доход, размерът · на която се утвърждава със Закона за 
държавния бюджет за текущата година (за 1995r. - 50 % ), отива като приход на местните 
бюджети. Имуществените данъци изцяло постъпват в местните бюджети за издръжка на 
общините. 

В Република България се използва единна класификация на приходите и разходите на 
държавния бюджет различна от страните-членки на Европейския съюз. 

Приходите в държавния бюджет се групират като данъчни и неданьчни. 

Към данъчните приходи се ·Отнасят приходите от акцизи, данък върху печалбата от 
нефинансови предприятия и финансови институти, данък върху добавената стойност, данък 
върху нарастването на средствата за работна заплата, вноски от печалбата за общини, мита и 
митнически такси, данък върху общия доход, данък върху недвижимите имоти, данък върху 
наследствата и приходи от неиздължени през минали години данъци. 

Неданъчни приходи са всички видове такси /без митническите/, постъпления от наеми от 
държавно и общинско имущество, лихви, глоби, конфискации, лотарии, превишението на 
приходите над разходите на БНБ и други. 

Ако се направи сравнение между двете класификации прилагани в Република България 
и в страните от Европейския съюз се установявва следното съответствие: 

- на код 1100 ДОД от физически лица отговаря пар. 11 от „Едиинната класификация на 
приходите и разходите на държавния бюджет за 1996 г. " /ЕКПРДБ/, чиято част по приходните 

· параграфи прилагаме. · 

- на код 1210 данък печалба съответства сумата ~а пар.04, 05 и 09. 

-на код 2000 социални осиrуровки от работодатели съответстват пар. 62, 63, 64, 66, 68 от 
ЕКПРДБ . 

- на код 3000 данък върху работната заплата и работната сила отговаря пар. 07 от 
ЕКПРДБ. 

- на код 411 О и 41120 данък сгради съответства пар. 11 данък върху недвижимите имоти 
от ЕКПРДБ. 

- на код 4 31 О и съответства пар. 13 данък върху наследствата. В България върху 
даренията се заплаща такса за дарение -пар.20. Предвижда се тя да бъде преобразувана в 
данък, който ще съответства на код 4320. 

- на код 5111 ме съответства пар.06 ме 

- на код 5121 Акцизи съответства пар . 02 Акцизи 

- на код 5123 съответства сумата по пар. 10 и 14 Мита и митнически такси 

- на код 6000 други данъци съответства пар. 56 

В предоставената ни класификация на ЕС няма раздел неданъчни приходи, на който 
биха съответствали приходите от такси и други по единната класификация. 
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2. Опишете сегашната и планираната данъчна политика на вашето 

правителство (особено въвеждането на нови данъци и/или 
премахването на съществуващи в момента данъци). 

Събирането на данъци както от държавния, така и от частния сектор е функция от 
равнището на финансовата дисциплина, ефективното данъчно законодателство и законовите 
процедури по събирането на данъчните и други държавни вземания. Данъчната политика като 
част от общата икономическа политика на страната има за цел създаването на данъчна система 

и данъчно законодателство, съотвестващо на правото на Европейския съюз. 

С приемането на новата Конституция на Република България, в сила от 1991 г. бяха 
въведени принципите на данъчния неутралитет; принципът за определяне на размера на 

данъците и таксите съобразно доходите и имуществото на лицата, данъчните облекчения и 
утежнения да се определят само със закон. 

Процесът на данъчната реформа започна с приемането на нови нормативни актове от 
различна степен и усъвършенствуването на действащите, чрез изменението и допълнението 

им, с цел увеличаване събираемостта на данъците. 

Установената в страната нова система за облагане с косвени данъци е следващата крачка 
в процеса на хармонизирането. Въвеждането на Данък върху добавената стойност /MCJ беше 
насочено към преструктуриране на бюджетните приходи и увеличаване относителния дял на 
приходите от косвени данъци, като това съотношение се доближи до това на страните от 
Европейския съюз. Законът е изработен в съответствие с Шестата. директива за хармонизиране 
на законите на страните-членки на ЕС, свързани с данъците върху потреблението - Обща 
система на данъка върху добавената стойност. Приет беше и Закон за акцизите, който в 
условията на МС е еднофазен косвен данък и се начислява заедно с МС. Поради това беше 
важно хармонизирането на ставките на МС и акцизните ставки. При определяне на новите 

акцизни ставки беше приложен принципът на европейските данъчни системи за 
установяването им в твърд размер, а не като процент върху облагаемата маса. Действащите 
данъчни закони - Закон за данък върху добавената стойност и Закон за акцизите са в 
съответствие с правото на ЕС. През последните години се прояви тенденцията, характерна за 
страните на пазарната икономика, за намаляване на относителния дял на данък върху 

печалбата в общите приходи на държавния бюджет. Характерна е тенденцията за нарастване 
на косвените данъци, на таксите и на данъка върху доходите на физическите лица. Наред с 
посочените причини за намаляване на приходите от данък върху печалбата предпоставка за 
тяхното намаляване са съществуващите несъвършенства в действащата доскоро нормативна 

уредба -прилагане разг.оредбите на Указ 56 за стопанската дейност, който обаче е създаден 
при други икономически условия и при друга логика на взаимоотношенията с данъкоплатците. 

Предвиденото в закона увеличаване обхвата на данъчните субекти и реалното 
определяне на данъчната основа създава условия за намаляване размера на данъчните ставки . 

Така определените данъчни ставки се установяват за всички данъчно задължени лица и не 

отличават съществено от данъчните ставки на страните-членки на ОИСР, дори в сравнение с 

някои от тях са по-ниски. Промяната на икономическата система налага този вид облагане да 
бъде съобразено с тенденциите и принципите на страните с развита пазарна икономика. 

Подготвен е проект на нов Закон за облагане доходите на физическите лица. С проекта 
на закона се цели изцяло да се осъвремени прогресивно-подоходното облагане, като се из
ползва, от една страна, опитът на страните от ЕС и от друга - отчитане променливите условия на 

пазарното стопанство. Промяната на икономическата система налага този вид облагане на до
ходите да бъде съобразено с те нденциите и принципите на страните с развита пазарна 
икономика. 

Промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 
ще обхванат главно данъка върху наследствата и таксите при получаване на имущество по 
дарение и по възмезде - начин. Те имат за цел да доведат до намаляване като цяло на 

данъчната тежест по пътя на адапатиране на сегашните прогресивно пропорционални таблици 
за определяне на данъка върху наследства та (приет през 1991 г.) и на таксата при дарения 
(приета през 1993г.), като се отчита инфлационните процеси за съответния изминал период. 

Основните принципи за периода 1996-1999 г., във връзка с увеличаване събираемостта 
на данъците и другите държавни вземания са: 

2.1. Създаване на Служба за предотвратяване и разкриване на данъчни· нарушения 

Със Закона за данъчната администрация, приет през 1993 г. се регламентира 
структурата , организацията и правомощията на данъчната администрация. Практиката 
наложи промяна в действащият закон. През 1996 г. бяха приети изменения и допълнения, 
регламентиращи създаването към данъчната · администрация на специализирана служба за 
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предотвратяване и.разкриване на данъчни нарушения . При осъществяване на правомощията 
си службата не може да определя данъчни задължения, а осъщесrвявания превантивен 
контрол ще играе роля на генерална превенция във връзка с изпълнение на данъчните 

задължения от данъкоплатците, а от там и ще влия пряко на повишаване събираемосrта на 
данъците. Регламентираните специални правомощия на службата да извършва проверки на 
счетоводните, търговските и др. документи, включително и на тези, свързани с транспортиране 

и получаване на сrоки, при това съчетани с възможносrта проверяващите да извършват и 

насрещни проверки относно досrоверносrта на данните, създават условия за посrиrане на по

висока разкриваемосr в случаите, когато се укриват обсrоятелсrва, имащи значение за 
данъчното облагане. · 

Това обсrоятелсrво е предпосrавка за формиране на м·отивация у данъчнозадължените 
лица да изпълняват данъчните си задължения; включително и за доброволното им внасяне в 
съотвесrвие с разпоредбите на данъчното законодателсrво . 

Важна предпосrавка за повишаване събираемосrта на данъците е и обсrоятелсrвото, че 
превантивният контрол, прилаган от органите на службата, дава выможносr за преминаване 
към по-ефективни способи за събиране на конкретни данни, свързани с данъчното облагане, а 
от там и на събираемосrта на дънъците. Макар и дейсrващи превантивно, а от там и 
възпиращо по отношение на некоректните данъчнозадължени лица, чрез проверките ще се 

събират и доказателсrва, въз основа на които компетентните данъчни органи ще определят 
данъчните задължения по реда, предвиден в Закона за данъчното производсrво . В този смисъл 
службата ще влияе непосредсrвено за повишаване събираемосrта на данъците. 

2.2. Промени в Наказателния кодекс 

Необходима е промяна в Наказателния кодекс , по силата на които неплащането на 
данъци по влезли в сила актове, след определен срок и размер, да предсrавлява съсrавомерно 

деяние по смисъла на Наказателния кодекс. 

Идеята за приемане на нов Наказателния кодекс не бива да отменя очевидната необ
ходимосr от сега дейсrващия Наказателен кодекс. Би следвало , както е в много от развитите 
държави (САЩ, Германия) с цел посrигане максимална сrепен на дейсrвие на гевнералната 
превенция в наказателното право да се обявят за съсrавомерни някои деяния, свързани с 
избяmането, укриването и неплащането на задължения към държавата, включително и дължи
ми данъци. Квалифицирането на тези деяния в престъпления по смисъла на Наказателния ко
декс би оказало голямо вьздейсrвие върху данъкоплатците за доброволно деклариране и пла
щане на задължения към фиска. Няколко деяния е необходимо да бъдат криминализирани : 

- неизпълнението на данъчни задължения при наличие на влязъл в сила данъчен об-
лагателен акт и наличие на материална възможносr за погасяването им при неговото издаване; 

- когато длъжносrно лице не внесе дължим данък в бюджета; 

- неподаването на данъчна декларация, когато данъчен закон изисква такава; 

- не~одене на счетоводна отчетносr с цел осуетяване на точното усrановяване на 

задължения към държавата. 

Същевременно при приемане на такива тексrове в Наказателния кодекс е пре
поръчително съчетаването им с разпоредба за спиране на наказателното производсrво, ако 
лщ~ето доброволно внесе усrановеното данъчно задължение, или доброволно декларира и 
внесе недекларирания или укрит доход или печалба, преди издаване на съдебното решение. 

2.3. Новият Закон за събиране на държавните вземания 

Дейсrвуващата законова процедура по принудително събиране на данъчните и други 
държавни вземания е бавна, противоречива и неефективна. С приетият през 1996 r. нов Закон 
за събиране на държавните вземания са осигурени необходимите законови условия за 
принудително събиране на държавните вземания, което ще намери ефективно приложение 
след влизането му в сила в края на юни 1996 r. Съсредоточаване на принудителното 

събирането на всички държавни вземания изцяло в данъчната админисrрация ще осигури 
бърза и ефективна процедура по принудителното събиране. 

Завършва процесът по изграждане на данъчно-изпълнителните сrруктури, които ще 
прилагат предвидените способи за принудително събиране - изпълнение по сметките на 
длъжника; изпълнение върху движими и недвижими вещи и вещи в съпружеска общносr и 
изпълнение върху вземания на длъжника. Тези способи могат да се прилагат както поотделно, 
така и едновременно, в зависимосr от преценката на данъчния изпълнител кой способ ще 
бъде най-ефективен за събиране на вземането. Предвидената възможносr в закона за 
едновременно прилагане на всички способи за принудително събиране осигурява бързина и 
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ефе~ИВНОСf на процедурата ПО принудителното събиране, · когато ПО банковите Сметки на 
длъжника липсват средсrва или са недосrатьчни за покриване на задължението. 

Разпоредбите, предвиждащи налагане на глоби в знач_ителни размери ще осъщесrвяват 
една по-осезателна генерална · превенция - да сrимулират длъжниците кьм доброволно 
изпълнение на задълженията си кьм държавата, вмесrо да се пристъпва кьм принудително 

изпълнение. 

2.4. Повишаване събираемостта на държавните вземания налага координиране 
дейсrвията на данъчната админисrрация с органите на Минисrерсrво на вътрешните работи и 
митническите органи . 

Координиране дейсrвията на данъчните органи .и органите на МВР следва да се 
осъщесrви чрез подзаконов нормативен акт, във връзка със съдейсrвието на органите на МВР 
при осъщесrвяване на правомощията на данъчните· органи, предвидени в данъчното 
законодателсrво. Необходимостта от координиране дейсrвията с митническите органи е във 
връзка с принудителното събиране на невнесените митни сборове . Данъчните органи ще 
изпращат до всички митници съобщения за фирмите-длъжниници, за запориране на сrоката 
при присrигането й на митницата. Съобщенията ще бъдат изпращани предварително, 
независимо дали има данни длъжникът ще изнася или ще внася сrоки. Необходимо е 
създаване на компютърна връзка между данъчните и митническите органи за извършване на 

бързи и ефикасни проверки. 

2.5. Координиране дейсrвията на данъчната админисrрация с органите по приватизация 
е също наложителна с оглед увеличаване събираемостта на данъците и другите държавни 
вземания от предприятията, подлежащи на приватизиране или приватизирани предпр.иятия. 

Взаимодейсrвието между тях е наложително, като целта е преди започване на процедурата по 

продажбата да се уrочнят задълженията на предприятието кьм бюджета, чрез органите на 
данъчната админисrрация. Неуrочнените задължения кьм бюджета, затруднява не· само 
органите на данъчната админисrрация при събирането им, но и новите собсrвеници на 
приватизираните предприятия. В тази връзка е необходима координация между органите на 
данъчната админисrрация и органите по приватизация, която ще доведе до повишаване на 

събираемостта на данъчните задължения. 

2.6. Изменение и допълнение на Закона за банките и кредитното дело, по силата на 
който могат да бъдат разкривани авоарите по сметките на данъчнозадължените лица по молба 
на началника на териториалното управление на данъчната админисrрация до банките, в след
ните случаи: когато лицето, след като е било поканено от данъчните власrи, не предсrави в 
определен срок съответните счетоводни и други търговски книги, поради което е невъзможно 

да се определят данъчните му задължения , както и когато лицето не е заплатило определени 
му данъчни задължения с влязъл в сила данъчен облагателен акт, след изтичане на определен 
срок, въпреки предприети дейсrвия по принудително .изпълнение на банковите му сметки. 

З. Обща данъчна админисrрация · 

3. Опишете усrройствените закони за данъчната администрация и правата и 
задълженията на данъкоплатците. 

Със Закон за данъчната админисrрация, приет през 1993г., се изгради данъчната 
админисrрация като един съвременен и дейсrващ орган на държавно управление в областта на 
данъчната политика. Юридическата му основа е Консrитуцията на Република България и 
закрепените в нея основни принципи на следваната от държавата данъчна политика. 

Законът за данъчната админисrрация регламентира изграждането на единна, централизи
рана данъчна админисrрация като отделно сrруктурно звено кьм Минисrерсrво на финансите 
под ръководсrвото и контрола на министъра на финансите. Регламентиран е сrатутьт на данъч
ните служители, като е внесена сrабилносr и е гарантирана защитата им в това отношение. За
щитени със закона са и правата на данъкоплатците. Въведени са ограничения за заемане на 

длъжносr в данъчната админисrрация - не могат да бъдат данъчни служители лица, които са 
осъждани като пълнолетни на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ 
характер . 

Законът урежда сrруктурата и организацията на дейносr на данъчната админисrрация, 
съсrояща се от главно управление, териториални управления и данъчни служби, като кьм 
данъчните служби могат да се създават данъчни бюра. 

Правомощията на данъчните органи изчерпателно са изброени в Чл.9 от ЗМ и. включват 
право на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти; да изискват документи, данни, 
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сведения, справки; да проверяват счетоводната отчетност; да запечатват каси, складове, 

работилници; да налагат запор върху банковите сметки по установения в Гражданския 
процесуален кодекс ред, както и да изискват деклариране на банковите сметки от 
проверяваните лица. 

Осьвременява се функционално дейността на данъчната администрация чрез 
предвидените за нея задължения за контрол посредством осьществяване на данъчни проверки 

и данъчни ревизии. Въвеждането на данъчната ревизия като постоянна дейност, извършвана от 
длъжностни лица в данъчната администрация, има за цел анализиране дейността на 

стопанските субекти и даване на икономическа оценка на нейните резултати. В този смисъл 
данъчната ревизия е ефективен инструмент на държавата за последващ контрол. 

При извършване на данъчни проверки и ревизии законът дава възможност на достъп на 

данъчните органи до информация относно броя, кода на сьществуващите и закритите банкови 
сметки в левове и валута на проверяваните лица, включително и датата на последната операция 

по тях. В този случай, по писмено искане на ръководителя на териториалното данъчно 

управление или на ръководителя на данъчната служба, банките и Държавната спестовна каса 
са длъжни да представят тези сведения. 

Данъчните органи могат да получат сведения за операците и наличностите по банковите 
сметки единствено и само след сьдебно решение, което гарантира правата както на данъчните 
органи, така и на данъкоплатците. 

Законът за данъчното производство, приет през 1993г., уреди въпросите, свързани сьс 

задължението на данъчната регистрация, производството по издаването, обжалването, 
изпълнениет на актовете, издавани от данъчната администрация, както и правата и 

задълженията на данъкоплатците. 

Определен бе кръгь т от лицата, юридически и физически, които задължително подлежат 
на данъчна регистрация. Подробно са регламентирани задълженията на данъчните субекти: да 
декларират обстоятелства, когато това се изисква сьс закон; да изготвят справки и да 
предоставят данни, необходими за точното определяне на данъчните задължения; да 
представят счетоводни, търговски и други документи, свързани с извършвани проверки и 

ревизии; да осигуряват достъп до служебни помещения, складове, каси; да декларират 
банковите си сметки, както и да определят лице, което да го представлява пред данъчните 
органи в случай на отсьствие за повече от 30 дни. 

В Закона за данъчното производство, освен обжалването по административен ред е 
предвидено· и сьдебно обжалване на данъчните облагателни актове, с които са определени 
данъчни задължения. Съдебният контрол е сигурна гаранция за защита на правата на 
данъкоплатците. В Закона за сьбиране на държавните вземания е предвиден ред за защита 
срещу действията на данъчната администрация, в случаите на принудително сьбиране на 
дължимите данъци. 

Длъжник, който е недоволен от действията на данъчните органи, и трето лице, чието 
пра130 е нарушено от принудителното изпълнение, могат да обжалват пред сьда изпълнителното 
действие. Решението на сьда не подлежи на обжалване. 

На съдебен контрол подлежат и отказите на данъчната админстрация да върне 
недължимо платени суми или иззети вещи. И в двата случая съдебният контрол е сигурна 
гаранция за защита правата на данъкоплатците . 

Б. Преки данъци 

Позволява ли вашето законодателство отлагане на данъчното облагане върху 
прираста на капитала до фактическата реализация на вътрешни операции по 
сливане, разделяне, прехвърляне на активи и размяна на дялове и акции (т.е. 

до фактическото разпореждане с активите, за които се отнасят)? 

Данък върху общия доход 

През периода 1992-1996г. в Закона за данък върху общия доход, бяха извършени редица 
съществени изменения, с цел да бъдат обхванати източници на доходи, които възникнаха с 
развитието на пазарните отношения в страната. 

Най-важните промени се свеждаха до следното: 

Първо. През 1992 г. промените направени в ЗДОД касаеха въвеждането на голям брой и 
нелимитирани данъчни облекчения . Това бяха облекченията за: 

- покупка на дълготрайни материални активи, вкл.леки автомобили. 



18 

Законът не правеше разграничение между необходимо-присъщи · разходи и данъчни 
облекчения . Поради това беше възможно облагаемият доход да бъде занижаван, както с 
разходите за амортизация на активите, така и със средствата за закупуването им. 

- покупка на облигации, съкровищни бонове и други държавни или банкови ценни · книжа, 
дялови участия и акции. Известно е, че не съществува данъчно законодателство в света, което да 

регламентира такива преференции при инвестиции във финансови активи. Основанията за 
неустановяване на подобни преференции в чуждото законодателство са свързани с доходносrта, 

която осигуряват всички тези активи, тяхната бърза ликвидност, както и липсата на възможности 
за оказване на ефективен данъчен контрол при покупка- продажбата на финансови активи . 

. Преференциалният режим по отношение на .ценните книжа, закупени от физически лица, 
който беше въведен през 1992 r. в ЗДОД не съответствуваше с режима на облагане при 
юридическите лица, като се има предвид факта , че в Указ 56 за стопанската дейност 
законодателят не беше предвидил правна норма с подобно съдържание . 

- дарения в полза на указаните в ЗДОД организации и институции. 

Единствено по отношение на това облекчение беше предвиден данъчно признат размер -
до 20 на сто от облагаемия доход. 

- въведеният режим на приспадане на загубите от стопанска дейност на практика 
представляваше данъчно облекчение за физическите лица, даващо им възможност да приспадат 
загубите през следващите пет ·години. 

Съществено е да се отбележи, че на практика посочените данъчни облекчения доведоха 
до занижаване на облагаемия доход и неплащане на данъка върху общия доход от физическите 
лица, регистрирани като еднолични търговци и другите субекти, осъществяващи стопанската 
дейност посочена в чл . 13, ал. 5 ЗДОД. 

Ето защо следващите години 1994 и 1995 r. данъчната политика беше насочена към 
конкретизиране на разпоредбите за данъчните облекчения за придобиване на ДМА и 
постепенноо ограничаване на данъчното облекчение за закупуване на ценни книги. През 1996 r. 
със ЗИДЗДОД тези две данъчни облекчения бяха отменени. 

Второ. Конкретизирани бяха субектите на данъчно облагане, а именно физическите лица -
български и чужди граждани. Отменена беше разпоредбата за облагане на доходите на 
обществените организации, тъй като те са юридически лица и следва да формират облагаемата 
си основа по реда на УСД и ППУСД. 

Трето . По-точно определяне получиха видовете източници на доходи, както и реды за 
формиране на облагаемата основа за всеки вид доход. 

Основна цел на облагането на доходите на физическите лица през периода от 1997 до 
1999 г . трябва да бъде разширяването на данъчната база и обхващането на по-голям брой 
данъчнозадължени лица . 

. Разширяването на данъчната основа се изразява във: 

-определянето на различни групи източници на доходи; 

- точното дефиниране на носителите на данъчното задължение; 

- определянето в данъчния закон на облекченията, които имат целеви характер и 
конкретно макроикономическо предназначение; 

- въвеждане на нови принципи на облагане на всички доходи, независимо от техния 
източник. 

В тази връзка е съществено да се отбележи, че би следвало да бъдат обект на лично 
подоходно облагане и следните видове доходи: 

Първо, доходите от лихви по спестовни влогове, както и лихви, премии, отстъпки по ценни 
книги. Облагането може да бъде извършено при сравнително ниска ставка, както и с различни 
ставки за лихвите по спестовни влогове и тези от ценни книги. 

Второ, доходите от прираст при замяна или продажба на имущество при заложените в 
закона случаи. 

права. 

Трето, доходите от отдаване право на ползване на авторски права и други нематериални 

Четвърто, награди, премии и печалби от спортни състезания . 

Пето, награди и печалби от хазарт. 

Данъчните облекчения за физическите лица следва да бъдат : 
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- облекчения за дарения, извършвани от физически лица, за доходи от всички източници и 
в размер от дохода за облагане, посочени в закон; 

- вноски за доброволно социално осиrуряване в размер до 20 на сто . от минималната 
работна заплата за страната. Приспадат се преди облагането и възстановените суми по реда на 
Закона за пенсиите. 

- данъчната политика по отношение на облекченията е необходимо да се обвърже с 
възприетата за целите на облагането на доходите на физическите лица амортизационна политика . 
Тя следва да бъде аналогична на възприетата амортизационна политика при формиране на 
облагаемата печалба при юридически лица. 

Необходимо е да бъде въведено годишно облагане на всички видове доходи, реализирани 
през данъчната година. Този принцип се изразява в създаването на условия за еднакво третиране 

на доходите, реализирани по трудови правоотношения с другите източници на доходи, като 

месечното удържане на данъка при източника може да представлява и окончателен данък, в 

случаите, когато нямат други доходи освен тези по трудови правоотношения. 

Данък върху печалбата 
·провежданата политика по отношение данъчното 9благане на печалбата е насочена към 

създаването на необходимите условия за съответствие с изискванията на пазарната икономика, 
като голямо значение се отдава на постигането на неутралност на данъчното облагане и 
равнопоставеност на данъчните субекти. При това насоката е била към ползването и 
съобразяването с практиката на страните от Европейския съюз, защото ние трябва да 
хармонизираме нашето законодателство с тях. Това представлява една . стратегическа цел, 
която не бива да се влияе от конюнктурни условия. 

Предоставените от началото на 1992 година чрез изменение и допълнения на Указ N 56 
данъчни облекчения за инвестиционни цели се оказаха необосновани и несъразмерни с 
поставените цели за развитието на материалната база на частния бизнес. На практика не се 
създадоха необходимите дълготрайни материални активи в сферата на производството, а се 
осъществи едно преразпределение на националното богатство посредством закупуването на 
луксозни автомобили, офиси, земи и други. Бюджетът бе лишен за дълго време от значителни 
приходи, което е една от основните причини за създаването на бюджетен дефицит. Преходът 
към пазарна икономика се характеризира с влошаване на финансово-икономическото 
състояние на търговските дружества и фирми, със спад на производството и· затруднение в 
реализацията на продукцията. Налице е намаляване на стопанската активност на 

данъчнозадължените лица, което доведе до абсолютно намаляване на печалбата по 
съпоставими цени. 

Това е една от основните причини и за намаляване на вноските от данък върху 
печалбата . 

Не по-малко .влияние върху рязкото спадане на бюджетните приходи от този данък 
оказва обаче и състоянието на банките и другите финансови институции. В потвърждение на 
тази констатация е тенденцията на намаление на относителният дял на данък върху печалбата 
от финансови институти в общия размер на данъчните приходи за периода от 1991 до 1995 
години. За 1991г. нейния дял е 45.04%; през 1992 г. - 42.13%; 1993г.- 14.32%; 1994г.- 3.47% и 
за 1995г; - 1.80 о/о. 

Намалява относителния дял на данък върху печалбата в БВП, въпреки че се забелязва 
незначително подобрение за 1994 и 1995 години спрямо 1993 г. Показателни в това отношение 
са следните данни: 1991г. - 16.51 %; 1992г. - 6.75%; 1993г. - 2.23%; за 1994г.-3.57о/о; 1995г. -
3.92 о/о. . 

Наред с тези основни фактори за рязкото намаляване на приходите от данък върху 
печалбата съществено влияние оказват също нарушената данъчна дисциплина от страна на 
данъкоплатците, неиздължените навреме задължения към бюджета, както и невъзможността за 
осъществяване на ефективен контрол от страна на данъчните органи по тяхното събиране . 
Голяма част от търговските дружества фиктивно завишават разходите, укриват печалбата си, 
отчитайки по-малко приходи, поради реализиране на продукцията си без документи. 

Много от търговските дружества приключват отчетния период със значителна заrуба, из
падат във финансова несъстоятелност, ползват значителни банкови кредити, при което печалба
та от дейността им се трансформира от данък върху печалбата в лихви към банковите 
институти. 

През последните години ярко се проявява тенденцията, характерна за страните на 
пазарната икономика, за намаляване на относителния дял на данък върху печалбата в общите 
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приходи на държавния бюджет. Характерна е тенденцията за нарасrване на косвените данъци, 
на таксите и на данъка върху доходите на физическите лица. 

Наред с посочените дотук причини за намаляване на приходите от данък върху 

печалбата предпоставка за тяхното намаляване са съществуващите · несъвършенства в 
действащата данъчна система. 

По - съществените нерешени проблеми по данък върху печалбата .в данъчно 
законодателство, действало до приемането на Закона за данък върху печалбата бяха следните: 

1. Действащата данъчна система не съответстваше на консти~уционните изисквания. 

Значителна част от въпросите, ~вързани _с облагането на печалбата бяха решени с 
подзако·нов акт - Правилника за прилагане на Указа. Това противоречи . на изискването 
данъчните задължения да се определят със закон, докато редица въпроси свързани с 

определянето на облагаемата, печалба са решени в правилника. 

2. Значителен бе броят и размерът на данъчните преференции, които за юридическите 
лица без държавно или общинско участие водят до бързо изчерпване на облагаемата печалба. 
Тези облекчения поставят данъчните субекти в неравноправно положение, тъй като зависят от 
формата на собственост и от юридическия ста~ут на данъкоплатците. Това води до 
обстоятелството, че еднакъв тип стопанска дейност се облага по различен начин, в зависимост 
от това дали данъкоплатецът е юридическо лице или едноличен търговец. 

3. Съществуваше практика, редица данъчни облекчения да се утвърждават в неданъчни 
закони, което създава условия за неравнопоставеност между различните данъчни субекти. 

4. Несъвършенствата в данъчното законодателство бяха причина при възникнали 
съдебни спорове, съдебните органи да не се позовават на разпоредбите на подзаконови 
нормативни актове, което води до ощетяване на бюджетните приходи. 

Поради изтъкнатите причини не се осъществи напредък в общото икономическо 
състояние на страната за периода 1992-1995 година, негативните последици оказват своето 
влияние и досега. 

За преодоляване на съществуващите слабости Народното събрание прие Закон за данък 
върху печалбата, който замени безнадеждно остарелия Указ N 56. 

По съществените характерни предимсrва на закона са следните : 

1. Разширява се обхвата на данъчнозадължените лица. 

В кръга на данъчнозадьлжените лица се включват местните и чуждестранни юридически 

лица, както и други юридически лица, включително и на бюджетна издръжка, извършващи 
стопанска дейност; чуждестранни дружества, които не са юридически лица и клоновете на 

чуждестранни лица . 

2.Усъвършенства се формирането на данъчната основа. 

Един от съществените моменти в усъвършенстването на данъка върху печалбата е 
формирането на реална данъчна основа и определяне на ясни критерии, въз основа на които 
се формира облагаемата печалба. Възприема се единна система за всички данъкоплатци с цел 
ограничаване на данъчните преференции . 

По този начин се създават условия за еднакво въздействие на данъка върху печалбата 
върху дейността и формирането на печалбата на стопанските субекти. Със Закона за данъка 
върху печалбата се постига изравняване на данъчните тежести на отделните видове данъчно
задължени лица. Данъчната тежест на предприятията с облагаема печалба над 2.0 млн.лева ще 
бъде в размер на 37.91 % при общ данъчен размер 40.16% , а на предприятията с облагаема 
печалба до 2.0 млн.лева ще бъде в размер 29.27 % при общ данъчен размер 30.81 % . 

3. Предвижда се предотвратяване избягването на данъчното облагане чрез 
осъществяването на сделки между свързани лица и чрез прилагането на трансферни цени. 

4. Утвърждават се нови ставки на данък върху печалбата. 

Премахва се различието в облагането на данъчнозадължените лица като досега 
търговските банки и ДСК се облагаха с 50 на сто данък върху печалбата, а останалите данъчни 
субекти с 40 на сто. 

5. Увеличаването на обхвата на данъчните субекти и реалното определяне на данъчната 
основа създават условия за намаляване на размера на данъчните ставки: 

- за предприятия с облагаема печалба над 2.0 млн. лева - 36 % 
- за предприятия с облагаема печалба до 2.0 млн.лева - 26 % 
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Размерът на ·данъка за общините е 6.5 о/о от облагаемата печалба и се приспада от 
данъчната основа при определянето на данък върху печалбата. 

Размерът на ставката за фонд "Мелиорации" е 2 о/о от дължимият данък върху печалбата 
или вноската се преотстъпва от този данък. 

Така определените данъчни ставки се установяват за всички данъчнозадължени лица и не 

се отличават съществено от данъчните ставки на страните-членки на ОИСР, дори в сравнение с 
някои от тях са далеч по-ниски. Това се вижда от следните данни: 

- България - общ данъчен разме.р .. .40.16 

- Германия .................. .................... .... 56.50 

- Япония .............................. ................ 49.98 

- Гърция,Турция ................................ .46.00 

- Австрия ... ................................... ....... 39.ОО 

- Англия, Франция ...... ........................ 34.00 

6. В Закона за данък върху печалбата е възприет принципно нов подход при 
предоставянето на данъчни облекчения, което се извършва чрез преотстъпване на данъка. Това 
предполага реално показване размера на данъчните преференции и целевото им 
предназначение. 

Основните данъчни преференции са следните: 

- намаляване облагаемата печалба с размера на несъбираемите вземания от 
ликвидираните селскостопански организации по реда на Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи за период от три години; 

- намаляване на облагаемата печалба с предоставените средства за дарения и с 
пренесените заrуби от минали години; 

- преотстъпване на данък върху печалбата: 

За търговските дружества, в които след извършването на приватизация държавното или 

общинско участие е до 33 на сто включително и за дружествата с чуждестранно участие, 
инвестирали средства в основния капитал над 5 млн.щатски долара, данъка се преотстъпва за 
пет години, както следва: сто на сто за първите три години и 50 на сто - четвъртата и пета 

година. 

Преотстъпването на данъка върху печалбата се извършва при условие, че преотстъпените 
средства се използват за инвестиционни цели. 

На регистрираните до сега и членуващи в Национални кооперативни съюзи, създадени 

до влизането на закона в сила кооперации и образуваните от тях предприятия, данъкът върху 
печалбата се преотстъпва за срок от пет години като 50 но сто от сумите на преотстъпения 
данък се внасят в специални фондове и се изразходват за инвестиционни цели. 

На предприятия за трудоустроени и инвалиди данъка се преотстъпва, като средствата от 
преотстъпения данък се отнасят във фонд "Рехабилитация и социална интеграция". 

Търговските дружества от енергетика внасят дължимия данък върху печалбата в 
Държавен фонд "Енергийни ресурси" за срок от пет години. 

Предвидена е възможността част от данъчните облекчения по Указ N 56, които са в етап 
на завършване да бъдат прилагани до края на 1998 година. 

За постигане изпълнението на предвижданите приходи са предвидени следните мерки: 

1. Продължаване политиката на усъвършенстване на данъчното законодателство и 
създаване на Правилник за прилагане на За.кана за данък върху печалбата. 

2. Преразглеждане на извънбюджетните приходно-разходни сметки на Репуликанския 
бюджет и местните бюджети от Министерския съвет с оглед да се ограничи избягване 
облагането на положителния финансов резултат, формиран от стопанска дейност на 
производствата и дейностите, изведени на приходно-разходни извънбюджетни сметки, а така 
също и облагане по общия ред дейностите, мероприятията, звената и други подобни 
формирования, създадени от общинските сьвети no реда на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

Същевременно върху размера на постъпленията на данък върху печалбата ще оказват 
влияние някои отрицателни фактори като: 

а/. Предстои погасяване на задълженията на предприятията към държавата съгласно 
чл.12 от ЗУНК, като лихвите за неиздължени плащания на предприятията към държавата ще 
доведат до намаляване на финансовия им резултат, така също известна част от тези задължения 
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могат да не се погасят от предприятията и отново да се натрупат. лихви, което ще намали 
допълнително техния финансов резултат. 

6/. Необходимо е облекчаване на данъчната тежест при режима на регулиране на 
амортизациите на оценените дълготрайни материални активи. 

Тези отрицателни влияния са взети предвид при определяне размера на данъчните 
приходи. · 

Данъчното законодателство, уреждащо облагането с данък върху печалбата, третира 
въпроса по облагането прираста на капитала в два аспекта: 

1. Облагане прираста на допълнителния капитал, получен при емисии от ценни книжа. 

Съгласно Закона за данък върху печалбата чл.44: ": ... доходите от продажба на движими 
ценности и финансови дълготрайни активи и другите доходи по чл.32 с източник в Република 
България се облагат с данък в размер 15 на сто върху брутния им размер." 

На основание чл.30 във връзка с чл.32 от Закона за данък върху печалбата, този данък се 
удържа при източника и е окончателен. 

2. Облагане прираста на допълнителния капитал, като разлика между отчетените 

постъпления от продажби на дълготрайни материални активи и балансовата стойност на 
същите. 

Съгласно счетоводното законодателство доходите, получени от прираст на капитала се 
отчитат общо с останалите приходи и разходи на предприятието, при което се формира 
сумарният финансов резултат, подлежащ на облагане. При преобразуване на предприятията/ 
сливане, разделяне и т.н. / не се допуска отлагане на данъчно.то облагане върху резултатите от 
прираста на капитала. 

В. Косвени данъци 

Общи поюжения 

1. Моля посочете онези елементи от вашето законодателство за данъка върху 

добавената стойност (МС) и акцизите, които евентуално предвиждат: 

• завишени данъци за вносни стоки в сравнение с наложените на сходни местни стоки (Чл. 
95 от Договора за ЕС); и 

• възстановяване на данъка върху изнесени стоки, когато той надхвърля налагания върху 

тях вътрешен данък (Чл. 96 от Договора за ЕС). 

Данък добавена сrойност 

2. Моля да предостав.ите копие от вашия закон за данъка върху добавената 
стойносr, включително и други свързани с него нормативни актове като 

например административни разпоредби и т.н. 

Прилагаме Закона за данъка върху добавената стойност и Правилник за прилагане на 
змс. 

З. Моля да предоставите подробно описание на сегашния режим на МС по
специално в следните насоки: 

Съгласно Чл.19, ал.2 от Конституцията на Република България законът създава и 
гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска 

дейност, като предотвратява · злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защита 
на потребителя. 

От въвеждането си през 1994 година МС се явява най-големият приходоизточник в 

държавния бюджет. През периода април - декември 1994r. приходите от МС възлизат на 33 
млрд.лв. , което представлява 7 о/о от БВП. През 199Sr. приходите от МС са 6.9 о/о от БВП. През 
1996r. са предвидени приходи от МС 83 млрд. лв., което представлява 7.4 о/о от БВП. 

Действащият в момента Закон за данък върху добавената стойност осигурява в 
максимална степен това конституционно право. Данъкът върху добавената стойност е изграден 
на основата на принципите, залегнали в Шестата директива на Европейския съюз, и по своята 

същност се доближава максимално до действащите в ЕС закони на отделни страни. Основните 
принципи, залегнали в Закона за данък върху добавената стойност /ЗМСJ, са: всеобхватност 
на данъчното облагане, неутралност, териториален принцип, изразяващ се в това, че данъкът 
действа на цялата икономическа територия на Република България, неутралност по отношение 
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на конкуренцията.. ме е многофазен данък, т.е. той се начислява на всеки 'етап 'от 
производството и реализацията на стоки и услуги. 

От друга страна, данъкът не прави разлика между потребителски стоки и услуги и такива 
с производствено предназначение. Самото функциониране на данък върху добавената 
стойност се основава н механизъм, който гарантира облагането само на стоки и услуги за 
крайно потребление и необлагането на тези, ползвани за производствени нужди, като 
производителите и търговците се явяват своеобразни агенти на държавата, които й помагат да 
събере данъка от крайния потребител. За този механизиъм е характерно това, че сумата, която 
регистрираното за целите на МС лице трябва да внесе в бюджета след изтичане на данъчния 
период, представлява разлика между начисления от него данък във връзка с извършени 

облагаеми сделки и платения такъв при получени- сделки, в които е включен МС. По този 
начин на практика се облага само добавената /новосъздадената/ от стопанския обект стойност, 
а тя не включва в себе си стойността на стоките и услугите, използвани за производствени 
нужди /пренесена стойност/. Това е така, защото при МС се облага само новосъздадената 
стойност, а не пренесената стойност. Този механизъм, обуславящ неговата многофазност, 
означава, че МС се начислява и събира на всеки един етап от реализацията на стоки и услуги , 
с което се обуславя по-високата ефективност на функциониране на данъка, свързана с 
възможността на някой етап от веригата покупка-продажби плащането на МС да бъде 
избягнато, то съвсем реална е възможността на по-следващ етап данъкът да бъде "заловен" и да 
ПОСТЪПИ в бюджета. 

а) Облагаеми лица (т.е. условия за прилагане на данъка, тавани и др.). Данъчно 

задължени лица (т.е. лица, които плащат данъка) 

Облагаеми лица, данъчно задължени лица - прилага се еднакво третиране на всички 
стопански субекти, незивисимо от тяхното място във възпроизводствената верига, подлежат на 
облагане всички юридически и физически лица, които извършват сделки със стоки и усулги, 
извършвани във връзка със стопанската им дейност. 

(Отговорът следва да включва обяснение на режима на . МС за държавните 
органи и обществените институции, търговците без постоянно местожителство 
в страната, дребните предприемачи, свободните професии, организациите с 
идеална цел, филиалите, групировките и т.н.) Колко са данъчно задължените 
лица в страната? 

б) Подлежат на данъчно облагане сделки (предлагане на стоки, включително 
недвижимо имущество) и услуги, (включително доставки за собствени нужди и 
частно ползуване); 

Сделки, подлежащи на данъчно облагане - облагат се само на стоки и услуги за крайно 
потребление и необлагането на тези, ползвани за производствени нужди, данъкът не прави 
разлика между потребителски стоки и услуги и такива с производствено предназначение . 

в) Внос (данъчно облагане, режим на облекчения, освобождаване и др.); 

Подлежи на облагане вносът на стоки в страната, като данъкът се определя върху 
митническата облагаема стойност, митата, акцизите и таксите по вноса, с изключенията, 
регламентирани с текстовете на Чл.23 от него . По този начин се постига равнопоставеност при 

облагането с МС по отношение на местното производство и вноса на стоки, еднаквото 
третиране на вноса и местното производство осигурява неутралност на данъка; 

г) Износ (освобождаване); 

Съгласно Закона за данък върху добавената стойност облагаеми са всички сделки с 
изключение на сделките по износ и освободените с-делки, регламентирани в Закона, като пак 
там е регламентиран и реда за и конкретните условия по специално за сделките по износ и 

възстановяването на данъка. 

д) Освобождаване без кредит за МС върху вложени ресурси; 

Приложим е общият принцип на облагане на стоките и услугите с данък върху 
добавената стойност на внасяната в страната стока, независимо от нейното предназначение, 



. 24 

който е регламентиран ·в чл. 21 от ЗМС. Изключен~я~а от този принцип са визирани в чл. 23 ·от 
закона. Това са случаите, когато: стоката влиза в безмитните зони, антрепозитните складове и в 
тьрговските обекти за безмитна тьрговия; вносы е освободен от вносни митни сборове; 
стоката е предмет на временен внос, транзит и реекспорт, и при i;Jнoc на благородни метали за 
Българската народна банка. В тези случаи не се начислява данък върху добавената стойност . 
Министьрът на финансите няма правомощията по този закон да освобождава от данък, 
независимо от спецификата на стоката . 

По смисъла на ЗМС не всяка сума от начислен данък върху добавената стойност 
представлява данъчен кредит. За да е налице данъчен кредит, представляващ сумата от 

начислен данък върху добавената стойност, която подлежи на приспадане или възстановяне от 
държавния бюджет на регистрираното лице, получило стоката или услугата или осъществило 
вноса, следва да са изпълнени следните изисквания: 

1. получената от регистрираното лице по облагаема сделка или от внос стока или услуга 
да се използва за извършване на облагаеми сделки, сделки с място на изпълнение извън 
територията на страната или сделки за износ, които не са освободени сделки, свързани със 
стопанската му дейност, както и на сделки с благородни метали, по които получател е 
Българската народна банка; · 

2. регистрираното лице да притежава данъчна фактура, данъчно дебитно известие или 
митническа декларация за СТОJ<ата или услугата. 

е) Място на доставка (стоки и услуги) 

Чл. 4 ал. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност; 

ж) Облагаеми събития и събиране на данъка 

Ставки, прилагане на нулева ставка -единна ставка на облагане /22 %/, липсват 
преференции, т.е . силно ограничен кръг на освободените сделки; сравнително малък кръг от 
освободени стоки и дейности, като по този начин се свежда до минимум влиянието на данъка 
върху пазарната структура; 

з) Данъчна ставка/ данъчни ставки за МС, включително прилагането на нулеви 
ставки (равнища и обхват). Позволява ли равнището на намалените ставки на 

МС в хода на обичайната практика да се реализира пълно приспадане на 
данъка върху вложените ресурси? Съществува ли специално ставка на МС за 
предоставянето на услуги?; 

Прилагането на единна данъчна ставка в размер на 22 о/о се отнася за всички облагаеми 
сделки на територията на страната, включително и за внасяната в_ страната стока, като 

начисленият данък при внос се отнася за всички възможни случаи и правото на данъчен кредит 

е регламентирано по общия принцип. В тази връзка в закона не са предвидени специални 
преференциални ставки за предоставяне на специфични услуги, тьй като данъчната ставка от 
22 о/о се прилага при всички облагаеми сделки и услуги. 

и) Обхват и процедури (кредитиране/възстановяване на ДДС) във връзка с 
правото на приспадане. Колко време средно е нужно за възстановяване на 

ме на търговците примерно в случай на износ?; 

На основание чл. _30 от ЗМС, данъчният кредит може да се възстанови на 

регистрираното лице от държавния бюджет в срок не по-късно от 3 месеца от подаването на 
справката- декларация. Когато регистрирано лице за последните 12 месеца преди текущия 
месец е извършило сделки за износ на обща стойност повече от 50 но сто от общата стойност 
на всички извършени от него сделки за същия период и няма неизплатени задължения към 

държавата, същото има право на възстановяване данъчния кредит в 15-дневен срок от 

подаването на справката-декларация . В случай, че са налице неизплатени задължения към 

държавата, в същия срок се извършва прихващане и възстановяване на остатька, ако има такъв . 

к) Специален режим (малки и средни предприятия, сrоки втора употреба, 
земеделски сrопансrва, процедури за опростяване и др.); 

Законът е категоричен в общите си разпоредби, че субекти на данъчното облагане по 
този закон са всички регистрирани лица, независимо от тяхното мяс:rо във възпроизводствената 
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сфера. В тази връзка в Закона за дънък върху добавената стойност · не е предвиден специален 
режим по отношение на тези обекти, с оглед спазването на един от основните принципи -
неуrралност при третиране на стопанските субекти. 

л) Правила във връзка с административното управление и воденето на 

Ol'feтнocrra, включително регистрация, деловодство, факrуриране; 

Регистрационният праг в размер на 7,5 млн.лв. Този праг представлява облагаемия 
оборот, определящ се въз основа на общата стойност на всички облагаеми сделки със стоки и 
услуги, извършени от лицето през последните 12 месеца преди текущия. Данъчно задължените 
лица с годишен оборот под тази сума имат право да избират - да се регистрират на общо 
основание като платци или да бъдат данъчно незадължени лица, което означава, че няма да 
начисляват и внасят данък, но няма да ползват и данъчен кредит. 

м) Оценки и обжалване (възстановяване на ДДС, оценка и събиране, процедури 
за изискване на кредит и възстановяване, процедури за обжалване на 
санкциите, международна взаимопомощ и възстановяване); 

По смисъла на Закона за данък върху добавената стойност /ЗМСJ данъчният кредит 
представлява сумата на данъка върху добавената стойност, която се начислява на едно 
регистрирано лице от други такива лица или от митническите органи, за получени от лицето 

стоки или услуги, или осъществен от него внос на стоки във връзка със стопанската му дейност, 

която подлежи на приспадане или възстановяване от държавния бюджет. Когато за определен 
данъчен период сумата на данъчния кредит превишава общата сума на начисления от 
регистрираното лице данък, разликата се възстановява на регистрираното лице от държавния 

бюджет не по-късно от 3 месеца от подаването на справката-декларация. 

Изключение от общото правило е предвидено в чл. 30, ал. 2 от зме, съгласно която 
регистрирано лице има право на възстановяване на данъчния кредит в 15-дневен срок, ако за 

последните 12 месеца преди текущия месец е извършило сделки за износ на обща стойност 
повече от 50 но сто от общата стойност на всички извършени от него сделки за същи·я период 
и няма неизплатени задължения към държавата. Това се отнася по принцип за лица със 

значителен обем износ от тяхната стопанска дейност. 

Регистрирано лице може да ползва данъчен кредит, когато притежава един от следни
те документи: данъчна фактура; данъчно дебитно известие; митническа декларация за внесена 
стока. Регистрираните лица имат право да приспадат начисления от митническите органи 

данък за стоки от внос, само когато данъкът е внесен в държавния бюджет. По този начин се 
избягва възможността да се ползва данъчен кредит след продажбата на стоки, внесени под 
режим на временен внос и поради това не се плати данък върху добавената стойност: 

Данъчен кредит може да се ползва когато получените от регистрираното лице по 
облагаеми сделки или от внос на стоки и услуги се използват за стопанската му дейност за 
извършване на: 

- облагаеми сделки; 

- сделки с място на изпълнение извън територията на страната; 

- сделки за износ, които не са освободени сделки; 

- сделки с благородни метали, по които получател е Българска народна банка . 

Правото на приспадане и възстановяване на данъчния кредит по получена облагаема 
сделка или осъществен внос на стоки възниква след изтичане на данъчния период на лицето, 

през който то е получило данъчната фактура, данъчното дебитно известие или митническа 
декларация, но само когато тези документи са издадени след регистрацията на лицето по 

ЗМС. Регистрираното лице има право да третира начисления му за закупени стоки и услуги 
ме като данъчен кредит след изтичането на съответния данъчен период, даже и ако не е 
изпълнило по времето на същия нито една сделка във връзка със стопанската си дейност. 

В зме и в Правилника за неговото прилагане не съществуват текстове, обвързващи 
правото на ползване на данъчен кредит по получена облагаема сделка с плащането по 
сделката от страна на клиента /получателя/ на неговия доставчик, което плащане по принцип 
съдържа сумата на начисления за сделката ме. 

Причината за отсъствие на подобни текстове е както в това, че те биха противоречали 
на част от заложените в закона принципи на данъчния кредит, така и в това, че подлежащият на 

внасяне ме за всеки данъчен период не се определя и изчислява за отделни сделки, а за 
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всички получени и изпълнени от едно реrисrрирано лице сделки п~з време на · данъчния 

период. 

По отношение реда и процедурата за възстановяване на данъка същите са уредени в 

Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за неговото прилагане. В тази връзка 
Главно управление на данъчната администрация издава указания до Териториалните 
управления на данъчнс:,па администрация, респективно Данъчните служби по ме, които по 
принцип са препоръчителни. Регистрираните лица са длъжни в 14-дневен срок от изтичането на 

данъчния период да внесат в републиканския бюджет разликата между начисления от тях 
данък и данъчния кредит за този период. Когато регистрираното лице е посочило в справката

декларация данък за възстановяване и при проверка данъчният орган установи, че лицето има 

данъчно задължение, въз основа на акта за констатации началникът на данъчната служба по 
ме издава данъчен облаrателен акт. Ако регистрираното лице има неизплатени задължения 
към бюджета, . тези задължения се прихващат от сумата за възстановяване с разпореждане на 
началника на данъчната служба по ме, което се връчва на лицето. Разпореждането за 
прихващане се изпраща в 7"7дневен срок от издаването му на данъчната служба, където е 
регистрирано лицето по Закона за данъчното производство. Остатъкът от сумата се превежда 

по сметка на лицето . Непоrасени задължения към държавата по влезли в сила данъчно
облагателни актове. Възстановяване на суми по данъка се извършва с разпореждане на 

началника на данъчната служба по МС. Разпореждането за прихващане или връщане се 
прави едновременно с издаването на облаrателния акт. 

По принцип тази процедура за възстановяване може да се извърши и в случаи без 
извършване на проверка по преценка на началника на Данъчната служба по ме в зависимост 
от информацията, с която разполага за лицето, неговата коректност и дали за предните 
периоди са извършвани проверки. 

По отношение на случаите когато лицето има възражения по направени актове за 

констатации при установени нарушения след проверка или ревизия, началникът на данъчната 

служба е длъжен да се произнесе по възраженията в 14-дневен срок. 

Процедурата по обжалване на данъчни облаrателни актове е регламентирана в Закона 
за данъчното производство, където са посочени правата и задълженията на жалбоподателя, 
като жалбата се чрез началника на данъчната служба по ме до началника на Териториално 
управление на данъчната администрация, който разглежда жалбата по същество и се 
произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок от получаването й. Решението на 

началника на Териториалното управление на данъчната администрация може да се обжалва в 
частта, в която не са уважени направените възражения пред окръжния съд, който се произнася 

по законосъобразността на акта с решение, което е окончателно. 

Заинтересованата страна може да поиска образуване на производство за преглед по 
реда на надзора или отмяна на влязло в сила решение. пред Върховния съд на Република 
България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

н) · Преходни и временни мерки в сегашната система на МС; 

В параграф 14 от Преходните и заключителни разпоредби от закона се предвижда 
освобождаване от данък добавена стойност за срок от 5 години от влизането на закона в сила 
01.04.1994r. и сделките с определени стоки и услуги по определена номенкла~ура, цитирана в 
параграфа. За освободените стоки и услуги се прилага специфичен режим на облагане, като за 
същите не се начислява ме, но и за същите не важат условията за прилагане на данъчен 
кредит, включително и когато са преднацначени за износ. 

Като специфичен режим във връзка с прилrането на зме е утвърдена и съвместна 
Инструкция NЗ от министъра на финансите и министъра на външните работи за реда и 
възстановяване на ме на дипломатическите представителства, консулства, представителства 
на международни организации и членовете на техния персонал. 

о) Предприемачи без постоянно местожителство в страната (задължения, 
възстановяване на ме и т.н.); 

Въпросът за дейността на предприемачи без постоянно меостожителство в страната и 
техните задължения, свързани с прилагането на ме, не са третирани в Закона. 

n) Контролни процедури 
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Самият Закон за МС и заложените в него принципи поражда взаимоотношения на 

взаимен контрол между данъчно регистрираните лица по отношение редовността на 

издаваните първични счетоводни документи / данъчна фактура, опростена фактура, данъчно 
дебитно или кредитно известие/ и базата на тяхната достоверност, тъй като те са носители на 
информация, на базата на която се извършва данъчното облагане. В тази връзка в Правилника 
за прилагане на зме е предвиден специален режим за отпечатване, заверка и издаване на 
фактурите и известията към тях . Регистрираните по зме лица, независимо дали използваната 
от тях система на издаване и обработка на документите е ръчна или автоматизирана, трябва 
всеки месец да декларират в Данъчната служба по МС, където е извършена регистрацията им 
по ме, номерата на издадените от тях фактури и известия, до 3-то число на месеца следващ 
месеца на издаването на документа. · 

Контролните процедури по отношение на ме са регламентирани в Закона за 
данъчната администрация със структурата на данъчната администрация. Основно контролът се 
извършва от инспекторския състав в данъчните служби по ме, който извършва проверки и 
ревизии на база предварителни критерии, които се определят съобразно спецификата и 
особеностите на региона и в зависимост от дейността на регистрираните лица. На този етап в Р 
България има регистрирани 88000 фирми по ме и основният въпрос е на правилният 
предварителен подбор на база определени критерии по данъчни служби. По този въпрос е 
предвидено с въвеждането на компютърната мрежа за национална инфрасrруктура на 
данъчната администрация да се намери по актуално решение. 

е приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъчната 

администрация от тази година е предвидено създаването на нова служба за предотвратяването 
и. разкриване на данъчни нарушения на пряко подчинение на Главно управление на данъчната 

администрация, която ще действа на територията на цялата страна. 

4. Моля да предоставите информация във връзка с правилата, определящи 
правата на пътуващите по отношение на вноса. 

В Правилника за прилагане на зме е предвидено за внасяните от физически лица 
стоки за лично потребление, данък да се начислява в случаите когато то превишава 
разрешения безмитен внос. Тези въпроси са от компетентността на Главно управление 
'Митници" при Министерство на финансите и са регламентирани с нормативни актове на 
Правителството и Министерство на финансите. При влизане в страната пътниците могат да 
внасят без заплащане на мита и импортни такси придобити в чужбина стоки с единична или 
обща стойност до 300 щатски долара или тяхната равностойност в друга валуrа . В случаите 
когато внасяните от пътниците стоки са на стойност над 300 до 1500 щатски долара се облагат 
с мито в размер 30 на сто, и при внос на стоки над 1500 щатски долара се заплащат мита в 
размери, определени в Митническата тарифа за облагане на стоките, внасяни от юридически 
лица и еднолични търговци приета с Постановление на Министерския съвет. В тези случай се 

приема, че за същите важат общите поставки приети за облагане по Закона за ме. 

5. Какви са вашите цели по отношение на бъдещото развитие на 
законодателството за ДДС (краткосрочни и дългосрочни)? Моля да ги опишете 

от гледна точка на графика във времето и _очакваните проблемни области. 

Предвижда се изграждането на· информационна система по проект на френската 
фирма "Марбен" с цел да се подобри администрирането на данъка. Предвиждат се промени в 
Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и други подзаконови 
нормативни актове, засягащи данъка, с цел да се приведат разпоредбите им в съответствие с 
последните изменения на Закона за данък върху добавената стойност. 

Във връзка с поставените допълнително въпроси . повечето от тях са регламентирани в 
зме и Правилника за неговата прилагане. 

Акцизи 
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6. Моля да предосrавите копие от законодателсrвото на вашата сrрана по 

отношение на акцизите, както и на свързаните с него други нормативни 

актове като например админисrративни разпоредби и т.н. 

Прилагаме Закон за акцизите. 

Във връзка с провеждането на данъчната реформа в условията на пазарната икономика, 
повишаване събираемоспа на посrъпленията от акцизи и за осигуряване на приходите от акцизи 
в бюджета за 1996 година, се направиха някои изменения и допълнения в Закона за акцизите и 
тарифата към него. 

Целта на направените изменения и допълнения на закона, бе както да се създадат условия 
за по-ефективен контрол на правилното начисляване и .събиране на дължимия акциз за някои 
групи стоки, така и да се избегнат нарушенията и неплащането на акциз при вноса на тези стоки . . 

Разшири се номенклатурата на облагаемите с акциз стоки, като се включиха 
алкохолосъдържащите суровини - етилов алкохол и дестилат, и всички видове течни горива, с 

което се цели засилване на контрола при производството и облагането с акциз на спиртни 
напитки и течни горива. 

От началото на настоящата година се въведе бандеролната система и при вината и 
спиртните напитки, с което се цели от една страна защита на фискалните интереси на държавата, 
а от друга гаранция за качеството на алкохолните напитки в съответствие с изt:tскванията на 

Българските държавни стандарти. · 

С направените изменения в закона се въведе специален ред при вноса на алкохолни 

напитки и тютюневи изделия в свободните безмитни зони. Постъпването на тези стоки от страната 
за зоните не се счита за износ, а постъпването им от чужбина за зоните е внос и тези стоки се 
облагат с акциз, както в зоните, така и в останалата част от територията на страната. 

Предвид значително увеличения внос на акцизни стоки под режим на временен внос, с 
което се избягваше заплащането на акциз, беше направена промяна, като за алкохолни напитки, 
тютюневи изделия и течни горива обезпечаването на дължимия акциз се извършва само с депозит 
в пари. 

За осигуряване на приходите от акцизи за бюджета и предвид на ·специфичния 
характер на хазартните игри се завишиха с 50 на сто нормативите за акциз на тези хазартни 
игри, за които дължимият акциз се определя като абсолютна сума в левове за тримесечие за 
използването на всеки игрален автомат, игрална маса, друго игрално съоръжения, бинго. 

Предвид отчетената за 1995 r. инфлация, която води до непрекъснато намаляване на 
приходите от акциз при реализация на стоките, за които нормативите са определени в 

абсолютна сума, от 1 юли 1996 година нормативите за акциз за пиво, вина, високоалкохолни 
напитки и тютюневи изделия са определени като процентни ставки. 

В резултат на направените промени в Закона за акцизите се очаква увеличение на 
приходите от акцизи в размер на 12700 млн. лв. в резултат на което разчета на приходите от 
акцизи за 1996 юдина от 34 000 млн. лв. ще се достигне 46 700 млн. лева. 

7. Моля да предосrавите подробно описание на сегашното законодателсrво по 
отношение на акцизите по-специално в следните насоки: 

(NB: За предпочитане е отговорите за всяка стока да бъдат дадени в съответствие 
с информацията от изданието на Комисията със списъка на данъците): 

а) Обхват на облагането, т.е. кои сrоки се покриват от това законодателсrво. 
Особен интерес предсrавляват следните сrоки: 

• 
• 
• 
• 
• 

спирт и спиртни напитки; 

цигари и други тютюневи изделия; 

минерални масла (нефт, дизелово гориво, мазут и др-); 

моторни превозни средства; 

други стоки, които представляват съществен източник на приходи 

като акцизни стоки; 

С акциз се облагат произведените в страната или внесени отвън стоки и услуги, включени 
в Тарифата към Закона за акцизите. Акцизите се начисляват еднократно и се включват в 
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облrаемата стойност на стоките и услугите при облагането им с данък върху добавената 
стойност, с изключение на лотарии, томболи, залагания и други хазартни игри. 

Акциз дължат всички физически и юридически лица, които са производители и вносители 
на акцизни стоки, както и извършващите акцизни услуги. 

(б) Определяне на акциза, т.е~ как се изчислява (примерно по обем, тегло и т.н.). 
Колко акциза "по стойност'' (ad valorem) се прилагат и защо?; 

В Закона за акцизите са предвидени няколко начина за определяне размера на акциза за 

различните видове стоки и услуги . 

- за пиво, вина, алкохолни ~апитки и тютюневи изделия - размерът на 

акциза се определя в процент към цената на производител, респ. при внос - към митническата 
облагаема стойност, увеличена с дъл жимите мита и такси; Премахнати са и различните 
размери на данъчните ставки за различните видове пиво, вина, спиртни напитки и тютюневи 

изделия, като са въведени единни процентни ставки. За в hната и спиртните напитки е въведен 
и допълнителен критерий при облагането на стоките с акциз , Размерът на акциза, определен на 
база цена на производител, респ . митническа облагаема стойност, неможе да бъде по-нисък от 
1 лв. за 1 алкохолен градус за вината и 2,50 лв. за 1 алкохолен градус за спиртните напитки, 
независимо дали напитките са от местно производство или от внос; 

- за алкохолосъдържащите суровини - в абсолютна сума на алкохолен градус; 

- течни горива, леки автомобили, кафе и други - в процент към цената на производителя, 
респективно при внос - към митническата облагаема стойност, увеличена с дължимите мита и 
такси. 

-за хазартните игри, които се провеждат чрез игрални автомати, рулетки и други игрални 

маси, за ''Бинго" и други игрални съоръжения размерът на акциза се определя в абсолютна сума 
в лева на тримесечие, а заплащането се извършва чрез специален бандеролен знак - стикер. 

(в) Освобождаване от акцизи; 

В Закона за акцизите не е предвиден ред за освобождаване от облагане с акциз на стоки 
и услуги, посочени в тарифата към Закона. 

(г) Какво е равнището на акцизите за всяка от посочените стоки? Една и съща ли 

е ставката за местни и сходни вноски стоки и ако отговорът е отрицателен, 

защо е така?; 

Нормативите за акцизи са еднакви, както за стоките от местно производство, така и за 

стоките от внос. 

д) Облагаеми събития и събиране на данъка; 

Лицата, които произвеждат стоки или извършват услуги по тарифата, начисляват акциз на 
датата на издаване на фактурата или на тази, на която е следвало да се издаде. Фактурата се 
издава в 3-днев ен срок от по-ранната от двете дати - датата на прехвърляне на правото на 

собственост върху стоката или извършване на услугата или датата на плащането. При 
извършване на сделка по внос митнич еските органи начисляват и събират акциз на датата, на 
която стоките преминават през митнически контрол; 

буква „е" и „з" 

(е) Внос/износ; 

(з) Имате ли складови системи за всяка акцизна стока? Ако отговорът е 

отрицателен, каква система прилагате към: (а) местните стоки; (б) вносните 

стоки? Докъде в системата на разпространение достига всяка от складовите 

системи като правило? Съществуват ли складове с общо предназначение, 
където всеки вносител може да остави своите стоки? Как фиt-1ансово се 

обезпечават акцизите? Какво физическо обезпечаване се изисква? Как се 
обработва движението между складовете и между границата и складовете?; 
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При внос . на акцизни сrоки ПОД . режим на временен внос, същите te . съхраняват в 
складове под митнически контрол и обезпечаването на акциза се извършва с депозит в пара 
или с банкова гаранция. Не се начисляват акцизи за сrоките, предмет на сделки за износ, 

когато износът се осьщесrвява от прекия производител или тьрговски предсrавител, който 
дейсrва от името и за сметка на производителя. Фирми, които не са производители на акцизни 

сrоки, закупуват същите по цени с акциз и при извършване на износ им се възсrановява 

пратения от тях и внесения от производителя в републиканския бюджет акциз . 
Вьзсrановяването на акциза се извършва в 30-дневен срок от подаване на документите, 

удосrоверяващи съответния износ. 

(ж) Регистрирани/нерегистрирани търговци; 

Всички физически или юридически лица, които произвеждат или внасят сrоки, предмет 
на облагане с акциз, или извършват услуги, облагаеми с акциз, или организират хазартни игри 
са длъжни да се регисrрират за целите на Закона за акцизите не по-късно от 14 дни от датата на 
започване на тази дейносr. 

буква „и" и „t<!' 

(и) Прилагате ли други схеми за освобождаване от акцизи, т.е. данъчни 
разпоредби за производството, преработката, съхраняването и движението на 

стоки при освобождаване от акцизи?; 

(к) Прилагате ли специален режим към определени категории производители като 

например селскостопански производители, дребни производители и други?; 

Не се прилага специален режим към определени категории производители . 

(л) Правила във връзка с административното управление и воденето на 

отчетността, включително регистриране и фактуриране; 

Данъчнозадължените лица по Закона за акцизите водят докуметация и отчетносr в 

съответсrвие с изискванията на Закона за счетоводсrвото, Закона за акцизите, Закона за данък 
върху добавената сrойносr и Правилника за прилагане на Закона за акцизите. Регисrрираните 
по Закона за акцизите лица водят задължително дневник за покупките и дневник за 

продажбите. Производителите и вносителите при реализация на сrоки и услуги, предмет на 
облагане с акциз, задължително издават данъчна фаюура, в която размерът на акциза е посочен 
на отделен ред. 

Фирми, които не са производители на акц11зни сrоки, закупуват същите по цени с акциз 
и при извършване на износ им се възсrановява платения от тях и внесения от производителя в 

републиканския бюджет акциз. Вьзсrановяването на акциза се извършва в 30-дневен срок от 
подаване на документите, удосrоверяващи съответния износ. 

· Реrисrрираните по Закона за акцизите лица ежемесечно попълват и предсrавят в 
данъчната служба по месrорегисrрация справка-декларация за реализираните сrоки и услуги от 
месrно производсrво и от внос. 

(м) Оценки и обжалване (оценка и събиране, процедури за изискване на кредит и 
възстановяване, санкции, процедура за обжалване, международна 
взаимопомощ и възстановяване); 

Производсrвото по издаване, обжалване и изпълнение на данъчните облаrателни 
актове, актовете за налагане на админисrративни наказания и други актове, посочени в закон, 

се извършва по реда на Закона за данъчното производсrво . 

В админисrративно-наказателните разпоредби на Закона за акцизите и Правилника за 
прилагане на Закона за акцизите са определени наказанията за нарушения във връзка с 

облагането с акциз. Освен по повод на акцизното облагане са възможни и други нарушения, 
намерили мясrо в осrаналите нормативни актове, имащи отношение към тази материя . Такива 

нормативни актове са Законът за тютюна и тютюневите изделия и правилника за неговото 

прилагане, Закона за митниците и правилника за неговото прилагане, Наредбата за 
лицинзиране на производителите на вина, спирт и спиртни напитки и търговията с тях, 

Наредбата за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри и други. 
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(н) Контролни процедури (по-конкретно как се използуват бандеролите или други 
маркировки на фиска)?; 

За осьществяване на по-ефективен контрол за правилното начисляване. и сьбиране на 
· дължимия акциз за тютюневи изделия и алкохолни напитки, предназначени за местния пазар, се 
въведе използван ето на бандерол. Бандеролът се залепва върху потребителската опаковка на 
тези стоки по начин, който да прави невъзможна употребата на стоката без унищожаването му. 

Редът и начина за прилагането на бандеролите за тютюневите изделия е регламентиран с 
Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия, а за вината и спиртните 

напитки - с Наредба за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните вина и 
бутилираните спиртни напитки и инструкци,я за нейното приложение. 

При . организиране на . хазартни игри с игрални автомати, рулетка, други игрални 

съоръжения и Бинго, заплащането на дължимия акциз се извършва чрез закупуване на 

специален бандеролен знак - стикер, който се използва и като средство за контрол. 

(о) Преходни и временни мерки. 

. В Закона за акцизите не са предвидени преходни и временни мерки. В Преходните и 
заключителни разпоредби на закона е предвиден гратисен период за действие на бандеролите, 
отпечатани до 1 юли 1996 година, във връзка с направените изменения ло отношение 

облагането с акциз на тютюневи изделия, вина и спиртни напитки. 

8. Какви са вашите цели за бъдещото развитие на законодателството във връзка 
с акцизите (краткосрочни и дългосрочни)? Моля да ги опишете от гледна точка 

на графика във времето и очакваните проблемни области. 

Законът за акцизите беше актуализиран от 1 юли 1996 година. Данъчната политика 
при облагането на стоките и услугите с акциз ще бъде насочена към по-стриктно прилагане на 
принципите и разпоредбите на закона и към осъществяването на по-ефективен контрол по 
отношение на заплащането на акциз. 

Г. Данъчна администрация и управление на приходите 

1. Моля подробно да опишете инфраструкrурата на вашата администрация за 
ме и акцизите. 

В момента се доусъвършенства до сега изградената частична инфраструктура, 
включваща данъчен регистър на лицата, регистрирани по ме по териториални данъчни 
служби, вкл. национален регистър за тях. Разработени са отделни програмни продхкти от Гv' 
"Данъчна администрация11 по регистрация, счетоводно отчитане, обработване на данни, както 
и за отчитане на приходите по отделни проходи даНЪ':J,И за отделни периоди. В момента все 

още връзките между отделните териториални данъчни управления и респ. данъчни служби се 
осьществяват посредством дискети, факсове и модемна връзка. Предвижда се изграждането 
на национална инфраструктура на данъчната администрация чрез компютърна мрежа, като на 
този етап е осигурена техниката - мини машини и до края на тази година френската фирма 
"Марбен11 следва да осигури сфтуерното потребление на системата и обучение на кадрите. 

2. Какъв относителен дял от общите приходи в държавния бюджет представляват 
ме и акцизите поотделно? Какво е сравнението с приходите от други 
данъци? 

През 1994г. приходите от ме представляват 7.03 о/о от БВП, от акцизите - 3.3 о/о от 
БВП, като общо данъчните приходи са 21.4 о/о от БВП. За 1995г. приходите от ме 
представляват 7 о/о от БВП, от акцизите - 2.7 4 о/о от БВП, а общо данъчните приходи - 22.1 о/о от 
БВП. В Закона за държавния бюджет за 1996г. са залегнали следните цифри : ме - 7.46 о/о, 
акцизи - 3.07 о/о и общи данъчни проходи - 20.8 о/о. Поради повишените ставки на ме и 
акцизите се очаква приходите от ме да достигнат 7.75 о/о от БВП, акцизите - 3.18 о/о от БВП, а 
общите данъчни приходи - 21.7 о/о от БВП. 

З. С оглед на бъдещото приложение във вашата страна на системата за 
собствени ресурси на Общността, моля да отговорите на следните въпроси: 
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а) Кои държавни органи отговарят за определянето и събирането на вносните 
мита и такси? 

Моля за всеки от изброените държавни органи да посочите подробности за: 

• общата организационна струкrура (централни управления и ·обслужване); 

• начислявс;1не, отчетносr и контролни процедури; 

Начисляването и събирането на вносни мита и такси се осъществява от митническите 
органи. Митниците събират също така данък добавена стойниост и акцизи за вносните стоки. 
При внос на стоки ме се начислява от митническите органи по реда за събиране на митата, 
съгласно зме, като митническите органи са длъжни да внесат данъка в държавния бюджет в 
три дневен срок от събирането му, тъй като той се явява част от вносните митни сборове. 

ме и акцизи за местните стоки се начисляват и събират от местните органи . 

Митническата администрация се състои от главно управление "Митници" към 
Министерство на финансите, митници, районни митници, митнически бюра ипунктове. 

Данъчната администрация се състои от главно управление "Данъчна администрация" към 
Министерство на финансите, териториални управления и данъчни служби, като към данъчнтите 
служби могат да се създават дс;1ньчни бюра. Начисляването на мита и такси се осъществява от 
митническите органи, като се допуска заплащане на митата в брой или по банков път. 

(б) Водят ли се отделни сметки за записаните суми и възстановените суми? 
В първия случай митата ·се внасят в съответната митница, а във втория случай се превеж

дат по сметка на републикански бюджет в съответния общински съвет. Контролът по плащане
то на митата се осъществява от митническите органи. Акцизните вносни стоки се освобождават 
от митниците след доказване от страна на вносителя, че е платил дължимите мита и такси. 


