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      МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

на БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА МИНИСТЕРСТВО 

НА ФИНАНСИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БИЗНЕСА, 

ПОВИШАВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ И 

ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРИХОДНИТЕ 

АГЕНЦИИ  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя 

предложения от Министерство на финансите (МФ) проект на План за 

действие – предмет на обсъждане на насрочената среща на 1 юли 2013 г. 

По повод на това БТПП предоставя на Вашето внимание 

предложенията на нейните членове към МФ (приложени към настоящото) 

за подобряване на условията за стопанска дейност, които бяха част от 

пакета документи, връчен на министър-председателя на Р България 

Пламен Орешарски в рамките на проведена с него среща на 13 юни 2013г. 

 



 Във  връзка с приложените предложения, БТПП предлага допълване 

на проекта за План за действие на МФ със следните мерки: 

- I. Към т. 1.1. от Плана да се добави: 

1. Разработване от МФ на методика за определяне на 

държавните такси (по Закона за държавните такси) - на разходо-

покривен принцип (подобно на методиката, приета с Постановление № 

1/2012 г. на Мин. съвет за държавните такси за извършване на стопанска 

дейност по Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административен контрол върху стопанската дейност).  

 

Мерки: 

Разработване на посочените методики и приемането им с 

постановления на Мин. съвет.  

 

2. Разработване от МФ на законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), 

насочени към: 

 

- Отмяна на последните промени в чл. 83 и 89 от ЗКПО, с които се 

въведе авансовото облагане на предприятията да бъде на база „прогнозна 

данъчна печалба за текущата година” и заплащането на лихви, ако 

дължимията годишен корпоративен данък надвиши с 20 % сумата от 

дължимите авансови вноски. 

- Намаляване на ставката за данъка върху едноличните търговци от 

15% на 10%. 

- Отмяна на данъка върху дивидента от 5%. 

-  Отмяна на данъка от 10 % за облагане на социалните разходи по чл. 

204 от ЗКПО. 

3. Разработване от МФ съвместно с Министерство на труда и 

социалната политика на проекти за постановления на Министерски 

съвет за регламентиране на: 

 

- процедура за определяне на минималните осигурителни доходи - на 

база договореностите между социалните партньори в 

отраслите/браншовете, в които има постигнати споразумения, а за 

останалите браншове минималните осигурителни доходи не се променят; 

-  механизъм за минималната работна заплата/минималната часова 

ставка по отрасли/браншове. 

 



- 4. Разработване от МФ на законопроект за изменение и допълнение 

на чл.чл. 6-9в от Закона за местните данъци и такси, с който да се 

регламентира формирането на таксата битови отпадъци на базата на 

предоставената услуга –вида и обема на отпадъците, а не на базата 

промил върху балансовата стойност (съответно данъчната оценка) на 

недвижимия имот. 

 

      5.Да се разработи от МФ проект, предоставящ възможност за 

достъп на подадените отчети (вкл. и на Агенцията по вписвания), като 

по този начин се освободят предприемачите от задължението да 

подават тези отчети в повече от един държавен орган. 

 

 II. Към т. 1.3.3. от Плана да се добави: 

  1.Отмяна на режима на солидарната отговорност при 

възстановяване на данъчния кредит по Закона за данъка върху 

добавената стойност, при неизправност на непреки доставчици по 

веригата на договорните връзки.  

     2. Публичност на информацията за случаите на невъзстановен в 

законовия срок от държавата на ДДС (подобно на публичността на 

информацията в интернет-страницата на Министерство на финансите 

за задълженията на централната и общинска администрация към 

изпълнителите на доставки и услуги).  

 

Мерки: Разработване от МФ на законопроекти, насочени към: 

4. Прецизиране на чл. 177 от Закона за данъка върху добавената 

стойност, насочено към освобождаване от солидарна отговорност 

при неизправност на непреки доставчици по веригата на 

договорните връзки в следната насока: а) в чл. 177 ал. 1 да 

отпадне израза „или косвено”; б) чл. 177, ал. 6 да придобие 

следната редакция: „В случаите по ал. 1 и 2 отговорността се 

реализира по отношение на лицето, пряк получател по доставката, 

по която не е внесен дължимия данък, ако обстоятелствата по ал. 

2 са доказани от ревизиращите органи”; в) чл. 177, ал. 7 да се 

заличи. 

5. Намаляване на срока по чл. 92, ал. 1 от Закона за данъка върху 

добавената стойност.  

6. Допълване на чл. 92 от Закона за данъка върху добавената 

стойност с разпоредба, задължаваща Министерство на финансите 

да публикува в сайта си данни на невъзстановен в срок от 

държавата ДДС.  

 



III. Да се преразгледа от МФ въведеното от 01.01.2013 г. право на НАП 

при постъпили плащания с единното платежно нареждане да погасява 

най-старите задължения, като се даде право на платеца той да определя 

кои задължения погасява. 

 

IV. Да се нормира имуществена отговорност за виновните 

длъжностни лица от администрацията, чиито актове/наказателни 

постановления са отменени (изцяло, или частично) от съда. 

 

V. БТПП предлага извършването от МФ на текуща оценка на 

въздействието на въведеното от 01.01.2013 г. облагане на лихвите върху 

депозитите по Закона за данъка върху доходите на физическите лица и 

при необходимост разработване от МФ на законопроект за изменение на 

нормативната уредба.  

 

VI. Разработване от МФ на законопроект за изменение на данъчното 

облагане, чрез въвеждане на данък от 15 % върху брутната сума на 

плащания, извършени от България към всички офшорни зони по  списък-

приложение към ЗКПО и ЗДДФЛ. Обосновката на 15 % ставка е свързана 

с кумулирането на корпоративния данък/съответно подоходния данък и 

крайния данък върху дивидента. 

 

 

Приложение:  по текста 

 

       С уважение, 

         Цветан Симеонов – 

         председател на БТПП 


