Приложение - План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастваането на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г.

№

Проблемна област

Изграждане на нова или укрепване на съществуваща
структура или създаване на работна група

Функции на новата/
реорганизираната
структура

Средство за
изпълнение

Аргументи за необходимостта от мярката/ очакван резултат

Административни мерки

Промяна в
числеността на
персонала

Проведено
специализирано
обучение

Отговорна институция

1

Време за плащане на данъци Прилагане на критерия „размер на таксата за превод“ при
сключване на договори за обслужване с банка

Очакван резултат:
Намаляване на административната тежест и подобряване обслужването на юридическите и на
физическите лица.

-

-

-

-

НАП

2

Време за плащане на данъци Подобряване прилагането на регламентираните правила за
неизискване на налични в данъчното досие документи

В хода на ревизионното производство да отпадне необходимостта от копиране, окомплектоване и представяне на едни и същи документи, доказващи плащане на данъчни и осигурителни
задължения за даден период, изисквани понякога от органите по приходите в различни по
време проверки и ревизии.

-

-

-

НАП

-

-

-

Държавни институции,
пред които се
предоставя
удостоверение, НАП

-

-

-

НАП

Очакван резултат:
Подобряване контрола и облекчаване на юридическите и на физическите лица в хода на
ревизионното производство.
3

4

5

Време за плащане на данъци Създаване на възможност за получаване на удостоверение за Разширяване на възможностите държавните институции да се включат в изградената
наличие или липса на задължения по електронен път.
информационна система от НАП, за извличане на удостоверение за наличие или липса на
задължения за лицата. По този начин ще отпадне необходимостта данъчно задължените лица
да комуникират с НАП.

-

Очакван резултат:
Подобряване обслужването на юридическите и на физическите лица.
Време за плащане на данъци Изясняване на несъответствия в записите/архивите на НАП по Очакван резултат:
подадени от задължените лица декларации за данъчни и
Избягване на излишни грешки и подобряване обслужването на юридическите и на физическите
осигурителни задължения и по извършените обвързвания и
лица.
прихващания на суми от служители на НАП
Разрешителни за
строителство - брой
процедури и време за
тяхното изпълнение

Въвеждане на срок за създаване и поддържане на
предвидения в чл. 19, т. 6 от ЗКН публичен регистър на
недвижимите културни ценности и режимите за тяхното
опазване и съхранение.

В чл. 19 от ЗКН е предвидено създаването на публичен регистър на недвижимите културни
ценности и режимите за тяхното опазване и съхранение, който се води от НИНКН, но до
момента не е създаден такъв
Наличието на публичен регистър ще създаде възможност за своевременно осигуряване на
информационна основа за изработване на УП, регламентирано с чл. 115 от ЗУТ и ще съкрати
времето за събиране на изходната документация.

МК

1
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Административни мерки

Краен срок
2017

постоянен

2016

постоянен

ноември 2016 г.
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