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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

УТВЪРДИЛ: g
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:

Л у̂ ЙДИМ ПТРОВА/

Отчет за периода 01,01.2019 г. --31.12.2019 г. по Антикорупционея план на НАП за 2019 г.

Лиляна Гинчина ~ ръководител на Инспекторат на НАП, отговорно лице за координацията на антикорупшоняите мерки

Коруициоиен рнск -  vi
^ ........ .. 1

1р:шленис, разпоре;кд а не или раззюдване на бюджетни средства и aiктиви, вкл. обществени поръчки

Описание на мярката Крайна цел на 
мярката

.............
Срок за 

-изпълнение;:: 
и етапи

Индикатор Отговорно
лице

.
Изпълнение/ 

У.',,: неизпълнение
Причини при 
неизпълнение

1. Създаване в 
профила на купувача 
на електронни 
преписки на 
обществените 
поръчки с 
публикуване на 
посочените в чл. 42,

1 ая. 2 от Закона т 
обществените 
поръчки (ЗОП) 
документи и 
информация.

Спазване на 
принципа за 
публичност и 
прозрачност.

'
■. ..

'

Постоянен Брой създадени 
електронни 
преписки на 
всички 
процедури и 
обяви за 
възлагане на 

■ обществени 
поръчки в НАП.

Директор на
дирекция
„Правна41

Създадени са общо 135 бр. 
електронни преписки на всички 
процедури и събиране на оферти с 
обява, от които: 89 бр. -  за 
процедури; 11 бр. -  за вътрешен 
конкурентен избор по чл. 82 от 
ЗОП и 35 бр. -  за събиране на 
оферти с обява.
Създадени са 128 бр. електронни 
преписки за сключени договори 
чрез директно възлагане на 
стойност по чл. 20, ал. 4 от ЗОП.
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2. Анкета за активна 
обратна връзка по 
ЗОИ.

Превенция на 
корупцията и 
намаляване на 
корупционния 
риск чрез 
своевременно 
идентифициране и 
елиминиране на 
причините за 
зараждане на 
корупционни 
практики и 
нарушения в 
процеса на 
възлагане и 
изпълнение на 
обществени 
поръчки.

Постоянен Брой постъпили 
анкети.

Директор на
■дирекция
„Правна“,
ръководител
на
Инспекторат

Не са постъпили анкети за обратна 
връзка.

Липса - на 
активност1 от 
заинтересо
ваните лица.

КорулционШ ш т Ш 1
|
в швщ щ
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Описание на мярката Крайна цел на 
мярката

Срок за 
изпълнение 

и етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при 
неизпълнение

1. Провеждане на 
активен диалог и 
сътрудничество с 
бизнеса с оглед 
превенция на данъчни 
измами чрез 
изпращане на 
уведомителни писма.

Информираност 
на задължените 
лица за спазване 
на данъчното и 
осигурително 
законодателство с 
цел намаляване на

Постоянен Брой изпратени 
уведомителни 
писма и размер 
на направените 
корекции от 
лицата в 
резултат на 
изпратени писма

Директор на
дирекция
„Контрол“

Изпратени са общо 594 бр. 
уведомителни писма до бизнеса. 
Извършени доброволни корекции 
от лицата, вследствие на изпратени 
уведомителни писма и/или 
проведени срещи общо в размер на 
2 788 718 лв., в т.ч.: доброволно 
коригиран ползван данъчен кредит
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корупционния
риск.

и/или проведени 
срещи с тях.

по Закона за данък върху 
добавената стойност (ЗДДС) 
общо в размер на 2 438 353 лв. и 
доброволно деклариран и платен 
данък дивиденти общо в размер 
350 365 лв.

2. Организиране на 
срещи между бизнеса 
и НАП с цел 
предоставяне на общи 
насоки за поведението 
на лицата, целящи 
предпазване от 
въвличане в схеми на 
данъчни измами или 
отклонение от 
облагане, както и 
какви биха могли да 
бъдат последиците.

Информираност 
на задължените 
лица за спазване 
на данъчното и 
осигурително 
законодателство с 
цел намаляване на 
корупционния 
риск.

Постоянен Брой проведени 
срещи с 
представители 
на бизнеса и 
тематична 
насоченост.

Директор на
дирекция
„Контрол“

Проведени са общо 125 бр. срещи 
между представители на бизнеса и 
НАП.

3. Извършване на 
мониторинг в 
териториалните 
дирекции относно 
автоматизираното 
разпределение на 
ревизии.

Свеждане до 
минимум на риска 
от неприлагане на 
автоматизирания 
принцип при 
възлагане1 нДг:'. 
ревизии. '

Постоянен Брой доклади от
извършен
мониторинг.

Директор на 
дирекция 
„Контрол“, 
директор на 
ТД на НАП

От всички териториални дирекции 
на НАП са изготвени и 
представени в ЦУ на НАП доклади 
за направени промени в 
автоматизираното разпределение ■ 
на екипи :• за- извършване на 
ревизии,-, както следва: за периода 
01.07-31.12.2018 г. - 5 доклада; за 
периода 01.01-30.06.2019 г. -  5 
доклада и за периода 01.07.2019 г. 
-- 31.12.2019 г. -  5 доклада. В 
докладите от всички ТД е посочено
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кои служители и,в какво качество 
са ■ извършили промени на 
автоматизираното разпределение 
на ревизиите. Във всички ТД е 
установено, че промените са 
извършени по целесъобразност и 
се основават на ясни критерии и 
обективни причини и са описани 
изчерпателно с обосновани 
мотиви.

4. Периодични 
промени в обхвата на 
автоматизираното 
разпределение на 
проверките в рамките 
на териториална 
дирекция (ТД) на 
НАП чрез 
обединяване на 
няколко офиса или на 
територията на цялата 
ТД, като се вземат 
предвид спецификите 
на ТД.

Намаляване на 
риска от 
корупционни 
практики.

Постоянен Брой направени 
предложения и 
осъществени 
промени в 
автоматизира
ното
разпределение 
във всяка ТД.

Директор на 
ТД на НАП, 
директор на 
дирекция 
„Контрол“, 
ЦУ на НАП

В ТД на НАП София, считано от 
01.08.2018 г. е стартиран пилотен 
проект за прилагане на промяна в 
процедурите за автоматизирано 
разпределение на проверка по 
прихващане или възстановяване 
(ППВ) и проверка за установяване 
на факти и обстоятелства (ПУФО) 
в офисите на територията на гр. 
София.
От 01.02.2019 г. на централизиран 
принцип е въведено 
автоматизирано разпределение на 
ППВ и ПУФО и за останалите 
офиси/ИРМ в ТД на НАП София. 
Проверките от типа „ПУФО в 
обекти“ се извършват от определен 
на ротационен принцип екип, на 
двумесечен период и в ясно 
дефинирана поредност на екипите.

ЦУ па И  АП 2020 г. Страница, 4 ат 34



^ГОВОРНИ ДНЕС. СИГУРНИ ЗА УТр£
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В ТД на НАП Велико Търново, 
считано от 01.07.2019 г. е 
направена промяна в процедурите 
за автоматизирано разпределение 
на проверките по прихващане и 
възстановяване, като се 
обединяват служителите на отдел 
„Проверки“ в офиси „Враца“ и 
„Монтана“. От 01.12.2019 г. за 
офиси „Враца“ и „Монтана“ е 
въведено автоматизирано 
разпределение и за проверките за 
установяване на факти и 
обстоятелства и е извършено 
обединение на офиси „Плевен“ и 
„Ловеч“ за автоматизирано 
разпределение на ППВ и ПУФО. 
Считано от 01.07.2019 г. в ТД на 
НАП Пловдив е стартирала 
промяна в процедурите за 
автоматизирано разпределение на 
ППВ за всички офиси/ИРМ в ТД на 
НАП Пловдив.
През 2019 г, в ТД на НАП Бургас и 
Варна няма извършени промени в 
процедурите за автоматизирано 
разпределение на проверки.-

5. Периодична 
ротация на органи по 
приходите във 
функция „Контрол“ в

Намаляване на 
* риска от 
корупционни 
практики.

Постоянен Брой ротирани 
служители.

Директор на 
ТД на НАГ1, 
директор на 
дирекция

През периода 01.01 -  31.12.2019 г. 
във всички ТД на НАП, функция 
„Контрол“ са ротирани общо 339 
служители, в т.ч. по ТД, както
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ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

зависимост от 
спецификата в 
съответните офиси/ 
ТДнаЙАП. '

„ Контрол'■';; - 
ЦУиаНАП

следва:
- ТД на НАП София - 50 служители 
(П ръководители на ч<нпи и 37 

■ органи по приходите);
- ТД на НАП Пловдив -  65 
служители (31 началник сектор, 5 
ръководители на екипи и 29 
органи по приходите);
- ТД на НАП Варна -  95 
служители (90 органи по 
приходите и 5 органи по селекция, 
възлагащи ревизии);
- ТД на НАП Бургас - 86 
служители (4 ръководители на 
екипи и 82 органи по приходите);
- ТД на НАП Велико Търново — 
43 служители (2 началник сектор, 7 
ръководители на екипи и 34 органи 
по приходите);

■ ■ 1

6. Възлагане на 
проверки на случаен 
принцип и ротиране 
на екипите, 
извършващи проверки 
на стоки с висок 
фискален риск и 
проверки в търговски 
обекти.

Намаляване на 
риска от 
корупционни 
практики.

Постоянен Брой ротирани 
служители/ 
екипи. Брой 
установени 
нарушения на 
нормативни 
актове и/или 
процедури.

Главен
директор на
главна
дирекция
„Фискален
контрол“

1. Възложени са 48 493 бр. 
проверки на ротационен принцип, 
като служителите се включват в 
график и задачите се разпределят 
от оперативен център в обхвата на 
съответната ТД на НАП.
2. През първото тримесечие на 
2019 г. е извършена ротация на 
ръководителите екипи в сектори 
„Гранични контролно- 
пропускателни пунктове“ (ГКПП), 
дирекция „Оперативни дейности“
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при главна дирекция „Фискален 
контрол“.
3. Извършена е ротация на ораните 
по приходите в дирекция 
„Оперативни дейности“ при 
Г лавна дирекция „Фискален 
контрол“ -  50 % през второ 
тримесечие и 50 % през трето 
тримесечие на 2019 г. -  
преместване от един екип в друг 
екип.
4. През отчетния период са 
извършени внезапни проверки от 
страна па преките ръководители 
върху дейността на служителите, 
осъществяващи правомощията си 
на фискалните контролни 
пунктове, находящи се в близост 
до ГКПП и на местата на 
разтоварване на стоките с висок 
фискален риск. На ГКПП 
проверките са 492 бр„ а на място 
на разтоварван е/получаване на 
стоки с висок, фискален риск - 188 
бр.

7,- Извършване на 
проверки на стоки е 
висок фискален риск 
па територията на 
страната и проверки в 
търговски обекти,

Ограничаване на 
корупциопни 
практики чрез 
разширяване на 
взаимодействието

Постоянен'.' : Брой извършени 
съвместни -проверки.
Брой установени 
нарушения на 
относимите

Главен
директор на
главна
дирекция
„Фискален
контрол"

1. ■ Осъществен с съвместен 
контрол от .екипи наПАП, Агенция 
„Митници“. МВР, Държавна 
комисия по' стоковите борси и 
тържищата, Българска агенция по 
безопасност на храните (БАБХ),
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ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

съвместно с други 
контролни органи.

с. други контролни 
органи.

нормативни 
актове и/или 
процедури от 
задължени лица 
и служители.

г-

Български институт по метрология 
(БИМ), Изпълнителна", агенция 
„Автомобилна < администрация“,.; 
Изпълнителна агенция „Главна' 
инспекция по труда“, Агенция 
„Пътна инфраструктура“, ГДБОП, 
ДАНС и др. Извършени са 3 652 
бр. проверки на борси, тържища 
или други търговски обекти.
2. Оказано е съдействие от 
органите на МВР при извършване 
на 660 бр. съвместни проверки; от 
органи на БАБХ при извършване 
на 94 бр. съвместни проверки на 
местата на получаване/ 
разтоварване на стоки с висок 
фискален риск.

8. Видеонаблюдения 
на проверки на 
органите 
по приходите от 
главна дирекция 
„Фискален контрол“ 
на местата на 
разтоварване/ 
получаване на стоки с 
висок фискален риск.

Повишаване на 
ефективността по 
пр едотвратяване 
на корупционни 
практики.

Постоянен Брой установени 
нарушения на 
относимите 
нормативни 
актове и/или 
процедури от 
задължени лица.

Главен
директор на
главна
дирекция
„Фискален
контрол“

Отчитането на 
осъществе
ните
видеонаблю
дения е 
невъзможно 
за периода, 
поради 
технически 
причини.

9. Проверка на 
декларациите по чл. 
35, ал. 1 от Закона за 
противодействие на

Превенция и 
намаляване на 
риска от

Постоянен Брой изготвени 
доклади и 
установени 
нарушения.

Ръководител
на
Инспекторат

През отчетния период са 
извършени 7 бр. проверки относно 
достоверността на фактите в 
декларациите за имущество и
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корупцията и за 
отнемане на 
незаконно 
придобитото 
имущество на 
служителите на НАП.

корупционни
практики.

интереси. Изготвени са 7 бр. 
доклади за съответствие.

10. Ограничаване на 
субективното 
определяне на 
отговорен публичен 
изпълнител за 
обезпечаване и 
събиране на 
публичните 
задължения на нови 
длъжници чрез 
автоматизираната 
функционалност, 
обезпечаваща 
процеса.

Намаляване на 
риска от 
корупционни 
практики.

Постоянен За всички нови 
длъжници, 
отговорният 
публичен 
изпълнител е 
определен чрез 
функционал
ността за 
автоматизирано 
разпределение.

Директор на
дирекция
„Събиране“

За всички нови длъжници, 
отговорният публичен изпълнител 
е определен чрез 
функционалността за 
автоматизирано разпределение.

11. Разработване и 
внедряване на 
функционалност за 
задължително 
съгласуване от 
ръководител на 
актовете на публични 
изпълнители, за които 
е идентифициран 
корупционен риск.

Превенция на 
корупцията и 
ограничаване на 
коругщибнния 
риск от издаване 
на незаконО“' о 

■ съобразни актове. ■■

31.12.2019 г.

■ '

■

Внедрена
функционал
ност.

Директор на
дирекция
„Събиране“

Внедрени са функционалности за 
съгласуване на актове от вид: 
Разпореждане .за спиране на 
производството' по принудително 
изпълнение на основание чл. 222, 
ад. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (ДОПК) и 
Разпореждане за присъединяване 
на обезпечен кредитор, от 
висшестоящ ръководител.
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ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Г"

.

■

,
В процес на ' разработка е 
съгласувателния режим на 
Постановления за налагане/ 
огмянаСамяка на обезпечитслни 
мерки/предварителни 
обезпечителни мерки.

Корупциоиен риск -  предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лшдеюи и разрешения, регистрациош«и режими

Описание на мярката Крайна цел на 
мярката

Срок за 
изпълнение 

и етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при 
неизпълнение

1. Взаимодействие и 
електронен обмен на 
данни с други 
институции.

Намаляване на 
администра
тивната тежест. 
Улеснен достъп 
до необходимата 
информация.

Постоянен Брой
инструкции/ 
предоставени 
достъпи до 
услуги,
предназначени 
за други 
администрации.

Директори на 
дирекции: 
„Обслужване“ 
и „Правна“

През отчетния период са 
подписани:
• Анекс №11 от 30.01.2019 г. към 
Споразумение за предоставяне на 
информация от Министерство на 
вътрешните работи на НАП, за 
чуждестранните физически лица с 
предоставено право на 
пребиваване на територията на 
Република България, съдържаща 
се в Единния регистър за 
чужденците, поддържан в 
Министерството на вътрешните 
работи от 06.06.2016 г.
• Споразумение №23 от 
18.02.2019 г. с Държавна агенция 
„Електронно управление“ (ДАЕУ) 
за ползване и обслужване на 
вътрешен и външен портал на 
НАП в рамките на
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ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

04f0B0PHVl ДНЕС. СИГУРНИ 34 УГр£,

инфраструктурата на Единния 
портал за достъп до електронни 
административни услуги.
• Инструкция №1 от 08.04.2019 г. 
за изменение и допълнение на 
Инструкция №5 от 12.12.2017 г. за 
взаимодействие и обмен на 
информация между НАП и 
Българския институт по 
метрология.
• Споразумение №71 от 
10.06.2019 г. за сътрудничество и 
обмен на информация между 
Комисията за финансов надзор и 
НАП.
• Споразумение за взаимодействие
във връзка с осигуряването на 
достъп до електронни
административни услуги между 
НАП и Агенция по заетостта през 
Системата за електронен обмен на 
съобщения (СЕОС).
• Споразумение за взаимодействие
във връзка с осигуряването на 
достъп • до ' • електронни
административни услуги между- 
НАП и Агенция по вписванията 
през СЕОС.
• Инструкция за изменение и 
допълнение на Инструкция №2 от 
07.07.2009 г. за обмен на
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ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

j информация■ .между-^' НАП -,и. 
I Националния у.:..! осигурителен; 
/институт. ‘

• Подписани са : 3 бр. анекси за 
удължаване на договорите за общо 
банково обслужване на НАП с 
„Обединена българска банка“ АД, 
„Интернешънъл Асет банк“ АД и 
„Инвестбанк“ АД.
• Споразумение за сътрудничество 
между НАП, университет на 
Екзитьр и Юнивърсити колидж 
Лондон - съвместно наричани 
„Изследователите“.
• Споразумение за взаимодействие
във връзка с осигуряването на 
достъп до електронни
административни услуги между 
НАП и Министерството на 
земеделието, храните и горите.
• Споразумение между НАП,
„Оракъл ийст Сентръл Юръп
Лимитид -  клон България“ и 
„Информационно обслужване“ 
АД относно защитата на
поверителността на
информацията.
През периода са проведени
работни срещи с представители на 
Агенцията за социално 
подпомагане и Националната
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ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
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здравноосигурителна каса за 
уточняване на обхвата на данните, 
които се обменят както по 
инструкция за взаимодействие 
(при необходимост ще се пристъпи 
към промяна на същата), така и за 
целите на проекта ESSII. 
Проведени са срещи с 
Министерство на външните 
работи, Дирекция Миграция, 
Държавна агенция за бежанците с 
цел разясняване на възможността 
информацията, която им е 
необходима да не се изисква от 
лицата или НАП, а да я получават 
през средата за междурегистровия 
обмен на ДАЕУ (Regix) или през 
услугите с контролиран достъп на 
Агенцията, които могат да се 
ползват от тях след подписване на 
акт за взаимодействие.

2. Предоставяне на 
достъп до регистри и 
справки, поддържани 
от НАП в средата за 

j  междурегпетров 
1 обмен - ReaiX.
Ii

j

Намаляване на 
корупционния 
риск и
административна
та гсп-сст. 
Улеснен достъп 
до необходимата 
администрация.

Постоянен

■

.

Брой
предоставени
съгласия.

Директор на 
дирекция 
„Обсд> жване“

Предоставен е достъп на 144 бр. 
лица, от които до Регистъра на 
задължените лица със „Справка за 
наличие или липса на задължения“ 
на. 127 -бр. лица (институции, 
общини, съдилища, лица с 
публични функции), както и 
достъп до Регистъра на 
уведомленията за сключване, 
изменение или прекратяване на

I
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

трудовите договори и уведомления 
.за промяна на .работодател със 
„Справка за сключване, изменение 
или; прекратяване на трудовите 
договори иуведомления за промяна 
па работодател“ на 128 бр. лица 
(институции, съдилища, лица с 
публични функции).
В края нам. 11 на2019 г. в средата 
за междурегистров обмен (RegiX) 
е добавена „Справка данни за 
осигуряване от декларации по 
Наредба №Н-8/2005 г. към 
Кодекса за социално осигуряване“ 
към Регистър на задължените лица, 
администрирана от НАП.

3. Разширяване на 
обхвата на услугите, 
предоставяни по 
електронен път с КЕП 
и/или ПИК.

Прозрачност, 
публичност, 
улеснен достъп до 
админи стратив- 
ните услуги на 
НАП.

Постоянен Брой въведени
електронни
услуги.

Директор на
дирекция
„Обслужване“

Предоставени са следните е- 
услуги:
• Информация, подавана от 
лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, 
за използвания софтуер за 
управление на продажбите в 
търговски обект;
• Подаване на данни за заявления 
за избор на участие в УПФ/ППФ 
(нов избор);
• Подаване на данни за заявления 
за промяна на участие в 
УПФ/ППФ;
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• Подаване на данни за заявления 
за възобновяване осигуряването в 
УПФ;
• ПП ФУДВ -  тестване на 
ФУ/ИАСУТД;
• Справка за възложените 
проверки и ревизии.

Кр^конкурси:=; ; С ~  ̂С 5fr - :rJ;> ̂ У1;а вписване.. на лик<а в регистри ил[и за извършваш нн ннрмативнЙ;]
У... .у

Описание на мярката Крайна цел на 
мярката

Срок за 
изпълнение 

и етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при 
неизпълнение

Не е приложим в 
НАП, поради липса на 
правомощия.

|Корупцио1£ей..рискI
че t'"* ,Н "*!. »>А‘л

зразноти в закони
АСА ermine.,г-

й неясна йорм
С.УУМлУ 'У :' V

гативна уредба, И1 * ' ч J ,-:п> 'V ЧСу . 'г " .у ;а противоречива тълкуване шили
4 - Х-*>.У СУ '.V: У 4 / - У

/ЩШагане/йр

Описание на мярката Крайна цел на 
мярката

Срок за 
изпълнение 

и етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при 
неизпълнение

1. Промяна 
на законодателството 
с цел избягване на 

■противоречива 
практика и попълване 
на празноти в 
нормативната уредба.

Своевременно . л 
иницииране на- 
законодателни, 
промени с оглед • 
избягване на 
празноти в 
нормативната 
уредба.

Постоянен ■ Брой
предложения за 
промяна на 
нормативен акт.

Директор на 
дирекция 
■ДОМ .

1. По : отношение нау: ДОПК: 
Изготвена проект на, предложение 
за изменение и допълнение на 
ДОПК, . който е публикуван за 
обществено обсъждане! ‘Целта е" 
повишаване събираемостта на 
публичните вземания за данъци и 
задължителни осигурителни

М; -  ■-Т--
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

вноски и намаляване на | 
административната тежест при 
обслужване на задължените лица, 
както и насърчаването им към 
спазване на данъчно-
осигурителното законодателство.
С цел оптимизиране на 
контролната дейност е 
предложено:
- създаване на ясни правила при 
определяне на териториалната 
компетентност на органите по 
приходите;

надграждане на фискалния 
контрол чрез въвеждане на режим 
на предварително деклариране на 
данни за превозите на стоки на 
територията на Република 
България;
- възможност за използването на 
електронни документи като 
доказателство във вида, в който са 
създадени;

оптимизиране процеса на 
служебен обмен на информация за 
целите на комплексното 
административно обслужване;

въвеждане на правила за 
трансферно ценообразуване при 
контролирани сделки.___________
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

С проектите се предлага
усъвършенстване на нормативната 
уредба, регламентираща
административните производства 
по ДОПК, включително
производствата по
административното обслужване, 
данъчно-осигурителен контрол, 
фискален контрол и събиране на 
публичните вземания.
- съгласуване (актуализиране) на 
брошура относно „Данъчно 
облагане и задължителни
осигурителни вноски на 
земеделските стопани“.
2. Предложено е допълнение в чл. 
173, ал. 1 от Закона за 
корпоративното подоходно 
облагане (ЗКПО). Целта е яснота и 
пълнота на разпоредбата, както и 
избягване на разнопосочна 
практика в случаите на 
неизпълнение на изискванията за 
преотстъпваме на корпоративен 
данък по чл. 1896, алд-2, т. 4 от 
ЗКПСХ игпо чл. 184 от ЗКПО във 
връзка с чл. 188, което бе прието и 
влезе в сила от 01.01.2020 г.
3. Направено е предложение в 
Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица
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ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

1(ЗДДФЛ) -а промяна в! 
|  дефинициите на „ликвидационен | 
! дял41 и „данъчен кредит“ с цел 

синхр онйзиран е н ад  ю нятията с. 
тези по ЗКПО и избягване на 
разнопосочно тълкуване, което бе 
прието и влезе в сила от 01.01.2020 
г.
4. Предложение за промени в 
Закон за местните данъци и 
такси (ЗМДТ) -  чл, 21, ал. 1 - 
предоставяне на възможност на 
ОП да определя данъчната основа 
и при наличие на счетоводни 
данни, но изготвени в 
несъответствие със счетоводното 
законодателство; чл. 59, ал. 4 - 
възстановяване на данъчна 
декларация при безвъзмездно 
придобиване на движимо 
имущество без МПС.
5. Изготвяне и съгласуване на
образец на декларация генериращ 
необходимите данни за определяне 
данъка на новопостроените сгради 
и/или самостоятелни обекти, в 
изпълнение на изискването на чл. 
14, ал. 2 от ЗМДТ възложителите 
да декларират обстоятелствата в 
двумесечен срок от завършване на 
сградите в груб строеж.__________

и
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6. Във връзка с направено 
предложение до дирекция 
„Данъчна политика“ при 
Министерство на финансите за 
промяна в основанията за 
задължителна регистрация по 
ЗДДС е създадена нова разпоредба 
- чл. 96, ал. 10 и 11 в ЗДДС.
7. Изготвено е писмо до дирекция 
„Данъчна политика“ при 
Министерство на финансите 
относно начисляване на данък 
върху добавената стойност за 
несъюзни стоки, доставяни на 
сондажна платформа в 
изключителната икономическа 
зона на Република България, въз 
основа на което е създадена нова 
разпоредба, чл. 131г, в ЗДДС.
8. Във връзка с измененията в 
ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., са 
направени предложения за 
изменение на Правилника за 
прилагане на ЗДДС. ■ ■

2. Изготвени-общи 
| становища за.: 
унифициране ка 
практиката на 
органите по 
приходите и

Разясняване на ' 
разпоредбите с 
цел правилното 
им прилагане.

■

Постоянен Брой общи 
становища.

Директор на 
дирекция 

..ДОМ и 
директори на 
всички 
функционал
ни дирекции

Изготвен е. про-ект на указание с 
изх. №ЕП-04-19-102/203)2.2019 г. 
относно данъчно . третиране по 
ЗДДС и ЗКПО на случаите, в конто 
ДЗЛ изгражда или извършва 
подобрение на обект -  публична 
собственост и публичният субект
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ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

получава безвъзмездно. ■ резултата 
от ;тези услуги,: но същевременно 
те се използват от ДЗД в рамките 
на икономическата му дейност, но 
поради законодателни промени в 
ЗДДС и ЗКПО е отпаднала 
необходимостта от издаването му. 
Изготвено е писмо с изх. №92-00- 
1604#1/06.02.2019 г. до Д ОДОП 
София и ТД на НАП София 
относно възстановяване на ДДС на 
личния състав на силите на НАТО, 
цивилния персонал и техните 
зависими лица във връзка със 
Споразумение между Република 
България и Върховното главно 
командване на обединените 
въоръжени сили в Европа и щаба 
на Върховния съюзен
главнокомандващ по
трансформацията за допълнение 
към Парижкия протокол.
Изготвено е становище с изх. №15- 
00-37/18.06.2019 г. относно 
данъчното третиране на 
предоставянето на ваучери 
съгласно разпоредбите на ЗДДС. 
Изготвено е становище с изх. №20- 
00-13 от 15.01.2019 г. до всички ТД 
на НАП и Д ОДОП във връзка с 
прилагане на осигурителното

публичните
изпълнители.
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законодателство, свързано със 
задължителните осигурителни 
вноски и вноските за фонд 
„Г арантирани вземания на
работниците и служителите” в 
сила от 1 януари 2019 г.
Изготвено е становище с изх. №20- 
00-22 от 29.01.2019 г. до всички ТД 
на НАП и Д ОДОП във връзка с 
направените промени в Наредба 
№Н-8 от 2005 г. за съдържанието, 
сроковете, начина и реда за 
подаване и съхранение на данни от 
работодателите, осигурителите за 
осигурените при тях лица, както и 
от самоосигурявагците се лица. 
Актуализирани и утвърдени са 
Наръчници за 2019 г. по ЗКПО, 
ЗДДФЛ, ЗДДС, задължително 
социално и здравно осигуряване и 
гарантирани вземания на 
работниците и служителите при 
несъстоятелност на работодателя и 
по определяне на приложимото 

! законодателство "според-Дял II от 
j Регламент (ЕО) МН85/2004 на 
| Европейския парламент и на j 

Съвета от 29 април 2004 година за.| 
координация на системите за 
социална сигурност._____________
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Изготвено е становище с изх. ! 
№ЕП-12-10-2#2/29.10.2019 г.
относно данъчното третиране по 
ЗДДС на доставка на пощенски 
услуги.
Изготвено е писмо с №М-26-М-175 
от 18.07.2019 г, относно прилагане 
на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредба №Н- 
18/2006г.
Изготвено е становище с №20-00- 
145 от 11.11.2019 г. относно 
прилагане на чл. 31 от Наредба 
№Н-18/2006 г.
Изготвени са 4 бр. указания от 
дирекция „Държавни вземания“: с 
изх. №М-24-02-79/01.03.2019 г. 
относно разпределение на
приходи, получени от изпълнение 
на решение за конфискация или 
отнемане, постановено от
държава-членка на ЕС; с изх. №ЕП 
24-15-159/15.04.2019 г. относно 
продажбата на конфискувани 
идеални части от недвижим имот; 
с изх.№ЕП-24-15-492 #1/6.8.2019 г. 
относно идентифициране на 
конфискуван имот и с изх. №ЕП 
24-04-353/29.07.2019 г. относно 
неправомерно разпореждане от 
трето лице с конфискуван имот.
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Актуализирани са правилата за 
взаимодействие между функции 
„Контрол“ и „Събиране“ във 
връзка с прилагане на чл. 19 от
д о п к .
Изготвено е писмо с изх. №20-00- 
83/16.05.2019 г. до всички ТД на 
НАП относно организацията на 
процеса, във връзка с предявяване 
на публични вземания за събиране 
в НАП, чрез внедрената 
електронна услуга „Приемане на 
актове, от които произтича 
публичното вземане на външни 
вз искате ли“.
Изготвено е писмо с изх. №17-00- 
214#1/28.06.2019 г. до всички ТД 
на НАП с указания относно 
отмяната на запор, наложен по 
сметка в банка с титуляр, различен 
от длъжника по запора. 
Изготвено е писмо с изх. №М-24- 
26-9 от-23.12.2019 г. до всички ТД 
на НАП с указания относно 
въвеждане в информационна 
система на НАП, на задължение, 
установено на основание чл..211, 
ал. 3 от ДОПК.
Изготвено е писмо с изх. №24-28- 
825 от 20.12.2019 г. до всички ТД 
на НАП с указания относно
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,

допусната-грешка при изпълнение 
па платежна операция, глпършена 
от .'търговска- банка. 
Изготвено е писмо с нзх. К Ш-24- 
29-343 то 20.11.2019 г. относно 
вземания в ФСЕС. 
Изготвено писмо-указание с изх. 
№ 20-00-183/27.12.2019 г. до ТД на 
НАП за организация на процеса по 
административно сътрудничество 
в областта на събиране на 
публични вземания, предвидено с 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и 
Регламент на Съвета (ЕО) 
987/2009 г.

- 1 

т  \  1

3. Изготвяне на 
ежегодни и 
извънредни анализи 
на административната 
практика на НАП и 
съдебната практика.

Разясняване на 
разпоредбите с 
цел правилното 
им прилагане.

Постоянен Брой анализи. Директор на 
дирекция
д о м ,
директорите 
на дирекции 
ОДОПи 
директор на 
ТД на НАП

Публикуван е анализ на 
административната и съдебна 
практика за 2017 г. по избрани 
теми.

Други мерки с оглед спедафйчните рискове в съответните ведомства '

Описание на мярката Крайна цел на 
мярката

Срок за 
изпълнение 

и етапи

Индикатор Отговорно
лице

Изпълнение/
неизпълнение

Причини при 
неизпълнение

1. Връчване на 
документи по 
електронен път.

Ограничаване на 
личния контакт

Постоянен Брой документи/ 
актове, връчени 
по електронен

Директори на
дирекции:
„Събиране“,

Дирекция „Обслужване“ е връчила 
чрез ИС „Връчвания“ в
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при връчване на 
документи/ 
актове, издадени 
от органи на 
НАП.

път по всички 
видове
информационни
системи.

„Контрол“ и 
„Обслужване“

приложението БИДИС 161 864 бр. 
документи.
За периода 01.01-31.12.2019 г. в 
хода на контролни производства на 
задължени лица по електронен път 
са връчени/предоставени 393 617 
бр. документи.
В периода 01.01.2019 г.- 31.12.2019 
г. чрез информационна система 
„РМС — Плащания“ и 
информационна система 
„Връчване“, са връчени 64 072 бр. 
документи за целите на 
принудителното събиране на 
просрочени публични задължения.

2. Провеждане на 
уведомителни 
кампании към 
задължени лица с цел 
повишаване на 
информираността на 
клиентите и 
намаляване на 
корупционнил риск.

1

Информираност 
на задължените 
лица за избягване 
на пряк контакт с 
администрацията.

'

Постоянен Брой проведени 
кампании към 
задължени лица. 
Брой уведомени 
задължени лица.

Директор на 
дирекция 
“Информа
ционен 
център“

1. През 2019 г. са проведени 19 
изходящи телефонни кампании 
(ИТК) насочени към 84 885 лица с 
просрочени задължения. 
Инициирани са 187 928 обаждания 
в резултат, на което е осъществен 
успешен контакт с 22 131 ЮЛ и 44 
673 ФЛ.
• Проведени са 7 кампании към 
.25 365 лица за събиране на 
задължения с „меки“ способи за 
събиране на ново въз никнали 
задължения в размер на 32 156 384 
лв. Осъществен е контакт с 22 474 
лица (89%). Измерен е ефект от
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V' % пълно и частично намаление на 
задълженията при 62% от лицата в 
размер на 14 359 494 лв.и ефект от 
пълно погасяване на всички 
задължения при 37% от лицата с 
осъществен контакт в размер на 
7 484 687 лв.
• По заявени от дирекция 
„Събиране“ кампании за 
намаляване на принудителното 
събиране са проведени 9 ИТК към 
49 766 лица отговарящи на 
условията за образуване на 
изпълнително дело със 
задължения в размер на 133 225 
569 лв., от които за 11 869 166 лв. 
при 42 430 лица с риск от изтичане 
на давност. Осъществен е контакт 
с 34 890 лица (70%). Измерен е 
ефект от пълно и частично 
намаление на задълженията при 
46% от лицата в размер на 
27 479 054 лв. и ефект от пълно 
погасяване на всички задължения 
при 26% от лицата с осъществен 
контакт в размер на 10 805 739 лв. 
При 3 0% от лицата със 
задължения, за които има риск от 
изтичане на давност е отчетено
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пълно погасяване на тези 
задължения в размер на 1 031 898 
лв.
• По заявени от дирекция 
„Управление на риска“ кампании 
за третиране на задължени лица с 
„меки“ способи за събиране на 
осигурителни задължения са 
проведени 3 ИТК към 9 754 лица. 
Инициирани са 20 901 обаждания 
и е осъществен контакт с 8 424 ЗЛ 
(86%). Отчетени са резултати от 
две от проведените кампании, 
изразяващи се в намаление на 
задълженията при над 56% от 
лицата в размер на 2 931 028 лева 
и ефект от пълно погасяване на 
всички задължения включително 
по осигурителна декларация 
образец №6 за 2018 г. в размер на 
1 153 355 лв.

7. През 2019 г. са осъществени 8 
■ИТК към 26 696 лица с цел 
подпомагане и стимулиране на | 
доброволно . деклариране на j 
доходи и данни. - |
• Проведени са 2 кампании към 3 
916 лица, недекларирани доходи от 
продажби, осъществени по
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интернет - електронна търговия. 
Осъществен е контакт с 2 837 лица 
(72%). Измерен е ефект от 
допълнително декларирани доходи 
при 993 лица (36,4% от лицата с 
осъществен контакт) в размер на 
15 438 541 лв. Отчетен е фискален 
ефект в размер на 1 554 176 лв. 
ново декларирани задължения по 
гдд подадена доброволно от 
лицата в сроковете на 
провежданата телефонна
кампания.
• Проведени са 3 кампании към ЗЛ 
с риск от недеклариране на 
получени доходи през 2017 г. и 
2018 г. в размер от над 112 499 244 
лв. при 14 661 лица, за който не е 
удържан авансов данък от платеца, 
както и лица с риск от 
недеклариране на доходи 
получени от ДФЗ в размер на 
88 076 035 лв. Осъществен е 
контакт с 11 913 лица (81%).
• Проведени са 3 кампании, 
заявени от дирекция „Управление 
на риска“ свързани с подпомагане 
на доброволното деклариране на 
данни при новорегистрирани
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само осигуряващите се лица -  
(5 532 лица) и една кампания към 
лица с прекъснати здравни права, 
декларирали доходи в ГДД по чл. 
50 от ЗДЦФЛ за 2018 г. (2 587 
селектирани лица).
По инициатива на дирекция 
„Събиране“ в периода от 
01.01.2019 г. до 31.12.2019 г„ чрез 
разработената в края на 2017 г. в 
НАП функционалност за 
автоматично изпращане на 
електронни съобщения, са 
изпратени 2 586 830 бр. 
уведомителни/напомнителни/ 
предупредителни електронни 
съобщения до лицата, които не са 
погасили задълженията си в срок.

3. Отразяване на 
задължения в 
данъчно-осигурителна 
сметка на задължени 
лица по наказателни 
постановления, актове 
и решения в срок.

Намаляване на 
риска от 
корупционни 
практики.

Постоянен Брой проверени 
и брой 
неотразени в 
срок актове.

Директор на
дирекция
„Обслужване“

През периода са отразени 
задължения, въз основа на 256 340 
акта (наказателни постановления, 
РА, АПВ, АУЗД и решения). От 
тях с незначително закъснение и 
наличие на 'обективни причини, са 
обработени 256 акта, което 
представлява 0.09 % от общия 
брой отразени актове.. ” 7 . . .  7

публичност,:; •- л .■ г,
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Описание на мярката ; Срок за 
изпълнение и 

.етапи

Отговорно лице '
; .

Изпълнение/неизш^лнение Причини, за | 
неизпълнение

1. Информационни - кампании с цел 
повишаване на информираността за 
новостите в данъчно-осигурителното 
законодателство, популяризиране на е- 
услуги на НАП и други 
комуникационни действия, насочени 
към клиентите на администрацията.

Постоянен Директор на ■ 
дирекция 
„Комуникации и 
протокол“

За- отчетния- период' ; са изпратени 62 
прессъобщения до представителите на медиите 
за новостите в данъчното и осигурително 
законодателство.
Осъществен е персонализиран мейлинг до 2 366 
самоосигурявагци се лица, свързан с третиране 
на риска за неподаване на декларация образец 
№6.
Предоставяне на информация на 10 850 
задължени лица по електронен път, във връзка с 
Брекзит.
Проведена е кампания за уведомяване на лицата, 
получили субсидии от ДФ „Земеделие“ за 
задължението им да подадат ГДД по чл. 50 от
з д д ф л .
Проведени са шест пресконференции, от които 
две са във връзка с данъчната кампания, три са 
по повод осъществения неоторизиран достъп до 
данни на НАП и една е свързана с Наредба Н- 
18/2006 г.
Проведен е данъчен семинар относно промените 
в данъчното и осигурителното законодателство 
2020 г.
Организирани и проведени са 41 срещи за 
обсъждане на промените в Наредба Н-18/2006 г. 
с представители на различни сектори в бизнеса. 
Отпечатани и разпространени са 215 000 
брошури за кампанията „Касова бележка“.
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Отпечатани и разпространени са 27 000 брошури 
„Обектът Ви е под наблюдение от НАП“. 
Проведена е мащабна информационна кампания, 
вследствие на незаконно разпространените 
данни на НАП. Създадени са нови секции в 
английската и българската версия на интернет 
страницата на НАП, както и във вътрешния 
портал на Агенцията. Създаден е и нов 
микросайт за проверка на незаконно 
разпространени данни. Осъществени са над 30 
участия в интервюта по темата.

2. Провеждане на мониторингово 
проучване за спазване на данъчно- 
осигурителните задължения с цел 
проследяване на общественото мнение 
към Агенцията.

Постоянен Директор на 
дирекция 
„Комуникации и 
протокол“

Проведено е ежегодното мониторингово 
проучване за спазване на данъчно- 
осигурителните задължения 2018. Доклад с 
резултатите е публикуван на www.nap.bg в 
началото на 2019 г. През отчетния период беше 
изготвено задание, проведена процедура и 
избран изпълнител за провеждане на 
мониторингово проучване за спазване на 
данъчно-осигурителните задължения с цел 
проследяване на общественото мнение през 
2019 г. Проучването е проведено на терен през 
месец ноември.

3. Публикуване на интернет страницата 
на НАП на документи, данъчно- 
осигурителен календар, ■ ■ актуални 
новини, процедури за дейността на 
НАП и други, касаещи дейността на 
задължените лица, с цел повишаване па 
информираността.

Постоянен
■

Директор на 
дирекция 
„Комуникации и 
протокол“ ' ■

Актуализация на файлове: НАПбг -  2086; 
НАПнет -  728. Публикувани 1 343 файла в 
рубрика „Профил на купувача"’.
Актуализиран е данъчен и осигурителен' 
календар.
Подновена е рубрика „Административни 
услуги“, създаден е нов формат на секциите.
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Актуализирана е -информация в рубрика 
.Документи ■ данъци“ н „Документи _ -  
осигуряване“
Актуализирани са рубрики в раздел „За бизнеса“ 
и „За гражданите“, свързани с промените в 
законодателството.
Актуализирани са данъчни и осигурителни 
закони и наредби за 2019 г. в българската и 
английската версия на сайта.
Създадена е нова рубрика „Касови апарати, е- 
търговци, СУПТО“, в която са публикувани над 
20 актуализации.

|

4. Повишаване на публичността чрез 
актуализиране на интернет страницата 
на НАП относно антикорупционни 
мерки и отчитане на изпълнението им.

Постоянен Директор на 
дирекция 
„Комуникации и 
протокол“, 
ръководител на 
Инспекторат

На интернет страницата на НАП са публикувани 
годишен доклад за отчитане на дейността на 
Инспектората на НАП за 2018 г., годишен отчет 
по изпълнението на мерките по 
Антикорупционен план на НАП за 2019 г. 
Публикувани са шестмесечен и тримесечни 
отчети за изпълнение на Антикорупционен план 
на НАП за 2019 г.

СЙ5утезвпвиз1̂ ;л.1':::
Брой на
проведените
обучения

Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по 
всяка тема служители с длъжността им

Индикатор Изпълнение/неизпълнение

6 бр.
присъствени

обучения;
1 бр.

електронен
курс

Провеждане на въвеждащото обучение за новоназначени 
служители с включени модули „Превенция на корупцията“ и 
„Етичен кодекс“ по утвърдени материали и електронен курс.

Брой обучени 
служители.

Общо преминали са 1009 служители, в т.ч.
• 117 служители - присъствено въвеждащо 
обучение;
• 890 служители - електронно самообучение;
• 2 служители -  присъствено обучение на 
тема: „Разработване на антикорупционен 
план. Отчитане на изпълнението на
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антикорупционните планове“ (проведено от 
външна институция).

1 бр.обучение Обучение на служителите от функции „Фискален контрол“ и 
„Контрол“ - присъствен и електронен курс на обучение на тема 
„ Антикорупция“.

Брой обучени 
служители.

39 новоназначени служители в главна 
дирекция „Фискален контрол“ - присъствено 
обучение.

Адрес E-mail адрес Телефонен номер Специални кутии, поставени в 
: администрацията /описание на т-чН 

местонахождението/

Други

По пощата на адрес: 
гр. София, 1000, буя. 
„Княз Александър 
Дондуков“ № 52 и на 
адресите на всички 
структури на НАП.

По ел. път на имейл адрес: 
infocenter@nra.bg и подписани с 
електронен подпис чрез nap@nra.bg. 
Сигнали и жалби се подават и на 
всички официални електронни 
адреси на ТД/офис на НАП в 
страната, публикувани на страницата 
на НАП на адрес: 
http://nra.bg/page7icH546 също 
подписани с електронен подпис.

Чрез информационен 
център на НАП на 
телефон: 0700 18 700.

Кутии за сигнали, предложения и 
мнения в офисите на териториалните 
структури на НАП.

Информационн 
а система за 
координация и 
комуникация 
между
антикорупцион 
ните структури 
(ИСККАС).

Мерки за зайщта на лицата* подали сигнали ■'■"‘'■‘Ч'-'- ::' ■ У :■■■'•; 'f '' ..''А 7 - ; ААДч' А' А- @ А ч '2 А f

Същност на мерките В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

' такива данни, е изготвена Политика :за' защита наличните данни В НАП и са определени длъжностни лица за защита на
личните данни, които следят да законосъобразното-обработване ка лични данни и осъществяват превантивни действия .за 
недопускане на нарушения на сигурността на личните данни. - ■  - 
В НАП действат Вътрешни правила за защита на личните данни на лицата, подаващи сигнали в НАП и Методика'за 
анонимизиране на индивидуалните данни, с които се цели:
1. Да се осигури защита на личните данни на лицата, подали сигнали в НАП, като се гарантира, че те- няма да бъдат 
преследвани за това, че са подали сигнали.
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2. Предвидена е защита на лицата чрез забрана за разгласяване и разкриване на личните данни на.лицето, подало сигнала, 
както и изложените в сигнала факти и обстоятелства и предоетавени/изготвени писмени документи, вкл. и такива за трети 
лица. .
3. Предвидени са мерки за защита на лицата: ограничаване на служителите,.имащи достъп до информацията,по сигнала;
анонимизиране на личните данни; вътрешни правила и процедури за защита на обработваната в НАП информация._______
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