СПРАВКА
за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Организация/потребител
/вкл. начина на получаване
на предложението/
Национална организация
на митническите агенти
(НОМА)
чрез Портала за обществени
консултации

"Интратрейд Консултинг"
ЕООД
чрез Портала за обществени
консултации

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Считаме, че съкращаването на сроковете за Не се приема.
корекции от 3 месеца на 7 дни не е практично, с
оглед на това например, че най-често кредитни
или дебитни известия по дадена сделка идват в
следващия
месец,
което
обосновава
необходимостта от подаване на коригиращи
декларации месец или два след референтния
период.

Не се приема.
Обща препоръка
При положение, че:
- промените започват още от наименованието на
закона;
- промените са предизвикани от генерална
подмяна на европейското законодателство в тази
област;
- обемът на промените е съизмерим с обема на
самия закон,

Мотиви
Закъснялото деклариране на данни води до
непълнота и некоректност на данните за
вътресъюзната
търговия
със
стоки.
Определянето
на
7-дневен
срок
от
възникването на нови обстоятелства (каквито
са кредитните и дебитните известия) дава
възможност данните да бъдат включени в
съответния референтен период.
При мониторинга и изготвяне на докладите за
качеството Евростат оценява навременността
и пълнотата на данните като винаги ги
съпоставя с първоначално предоставените
данни за дадения референтен период. Краткият
срок ще осигури производството на
навременни и пълни данни в предвидените от
новите регламенти съкратени срокове –
обменът на подробните микроданни ще се
осъществява 30 дни след референтния период.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за
нормативните актове отмяната на закон и
неговото заменяне с нов, който се отнася до
същата материя, се допуска само ако
промените са многобройни и важни.
Многобройните
промени
представляват
синхронизиране на понятията в закона с тези,
използвани в регламентите, и прецизиране на

за хилядите засегнати лица – Интрастат
операторите и другите лица, осъществяващи
вътресъюзна търговия със стоки под праговете за
деклариране, ще бъде по-приложимо да бъде
отменен сегашния и приет изцяло нов закон с
ново име и нова дата на приемане.

Текстовете на т.1 и първия параграф на т.2 от §7 Не се приема.
на ЗИД са взаимно свързани и определят кръга на
задължените лица за деклариране по система
Интрастат.
Вторият параграф на т.2 има коренно различен
смисъл и разширява приложното поле на закона
върху всички останали лица, осъществяващи
вътресъюзна търговия със стоки в обеми под
праговете за деклариране по система Интрастат.
По тази причина групирането на текстовете в §7
на ЗИД не е адекватно.

Визираната в т.2 на §8 от ЗИД нова ал. 2 към Не се приема.
сегашния чл.8 от ЗСВТС регламентира правилата
и условията за възникване на задължение като
Интрастат оператор в два аспекта – вид на
задължението и периода за подаване на
декларации според възникналото задължение

препращанията към новите европейски правни
норми.
Както е посочено в мотивите, прилагането на
Регламент (ЕС) № 2019/2152 и регламента за
неговото изпълнение не налага съществени
промени в осъществяване на статистическата
дейност, функциите и правомощията на
националните органи по събирането на данни
за вътресъюзната търговия със стоки, както и в
системата "Интрастат".
Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 на чл. 7 от ЗСВТС
очертават кръга на две различни групи лица:
По ал. 1 - всички лица, които осъществяват
вътресъюзна търговия със стоки в годишни
обеми, изразени в стойност, над праговете за
деклариране.
По
отношение
на
тях
задължението възниква по силата на закона,
задължението е императивно.
По ал. 2 – лице, което осъществява
вътресъюзна търговия със стоки в годишни
обеми, изразени в стойност под определените
прагове за деклариране, но се е регистрирало
доброволно като Интрастат оператор.
Задължението възниква от факта на
доброволната регистрация.
Именно защото задължението се свързва с
различен юридически факт, е използвана тази
правна техника и разпоредбите са обособени в
две алинеи.
В чл. 7 са определени задължените лица,
докато в чл. 8 са видовете декларации и
възникване на задължението за тяхното
подаване.

(регламентирани в чл.10 от сегашната наредба на
МФ по чл.6, ал.2 от ЗСВТС). По тази причина
логичното място на тази алинея – със съответна
адаптация - е към чл.7 от закона. Съответно се
изменят и т.3 и 4 на §8 от ЗИД.
1. В т.2 на §9 от ЗИД се предлага изменен текст на Не се приема.
сегашната ал.2 на чл.9 от ЗСВТС. Там обаче
остава думата „компетентната“, която (в смисъла
на
нормата)
представлява
неоправдано
ограничение при положение, че става дума само
за автоматично въвеждане на данни към
централизирана информационна система и може
би касае пренебрежимо малък брой случаи на
такова подаване на декларации на годишна база.
2. Точка 3 на §9 от ЗИД внася изменение в Приема се.
ЗСВТС, с което се делегира от законодателя (по
подобие на европейските делегирани актове)
право на изпълнителния директор на НАП да
приложи решение за удължаване на определени в
закона срокове за подаване на месечни
декларации. За целта обаче трябва да бъде
записано в какви случаи и в какви рамки това
право може да бъде приложено за да бъде
съотносимо към кредитираната делегация.
Логично е да се предположи, че това удължаване
е свързано със заличаването на текст, въведено
чрез т.2 на §9 от ЗИД, за невъзможността за
приемане от НАП на декларации по електронен
път и текстът е коригиран в този смисъл.
3. Делегираното право е свързано с промяната на
сроковете за подаване на месечни декларации,
които са регламентирани в чл.11 на ЗСВТС,
поради което и мястото на новия текст е като нова
ал.3 към този член.

Подаването на декларацията на технически
носител по изключение – в случаите на
техническа невъзможност следва да се
извърши в компетентната дирекция по
регистрация на задълженото лице.

Текстът е отпаднал от законопроекта.

С §10 от ЗИД се предлага отмяната на чл. 10 от Приема се.
ЗСВТС, с който се създава възможност за
намаляване на административната тежест върху
Интрастат операторите и се регламентира
съществена
оперативна
функция
на
информационната система Интрастат във връзка
с подаването от системата на нулеви декларации
след съответното уведомление от Интрастат
оператора. При отмяната на този член тези
дейности ще се окажат незаконосъобразни, в
противоречие с вече установени от закона норми.
Точка 2 на §11 от ЗИД касае чл.12, ал. 5 на Не се приема.
ЗСВТС, с който се определя максималния брой
минали референтни периода, за които се подават
коригиращи декларации в случай на възникнали
нови обстоятелства за осъществена вътресъюзна
търговия със стоки. Очевидно има грешка при
компилирането на текста на тази точка тъй като
вместо евентуална промяна на броя референтни
периоди, този текст е заличен и вместо него е
копирана норма от ал. 7 на същия член от закона,
без промяна на смисъла на нормата.

Изменителната разпоредба е заличена от
законопроекта.

Не се приема.
По отношение мотивите към законопроекта
1. Още първият параграф на документа създава
погрешното
възприятие,
че
споменатите
европейски регламенти са нови, вместо
еднозначно да информира за обстоятелството, че

1. Посочените европейски регламенти Регламент (ЕС) № 2019/2152 и Регламент (ЕС)
за изпълнение № 2020/1197 са нови (в сила от
1 януари 2021 г.) и тяхното прилагане като част

Не се променя броя референтни периоди, а се
определя 7-дневен срок от възникването на
нови обстоятелства, в който да се декларират
новите
или извършва корекции
в
декларираните данни.
При мониторинга и изготвяне на докладите за
качеството Евростат оценява навременността
и пълнотата на данните като винаги ги
съпоставя с първоначално предоставените
данни за дадения референтен период. Краткият
срок ще осигури производството на
навременни и пълни данни в предвидените от
новите регламенти съкратени срокове –
обменът на подробните микроданни ще се
осъществява 30 дни след референтния период.

през изминалите две години е извършена
генерална подмяна да действащите до този
момент европейски нормативни актове, в
синхрон с които е бил създаден и действа вече 9
години без промяна настоящият ЗСВТС. Именно
промените в новите европейски регламенти,
които трябва да бъдат приложени в практиката от
началото на 2022 г., са причината да се отиде към
промени в българския закон с цел въвеждане на
тези промени.
2. Останалите параграфи от 2 до 5 на страница 1
и параграфи 1 и 2 на страница 2 представляват
общо представяне на новата европейски методи
за създаване на бизнес статистика, но в тях не се
прави връзка към текстовете на ЗИД и така повече
затрудняват
разбирането
на
документа,
отколкото да внасят яснота и затова е
целесъобразно да бъдат заличени. Необходимите
изменения в българския закон са ясно и точно
структурирани и описани от средата на втора
страница на документа нататък и това е напълно
достатъчно да обясни мотивите за ЗИД.
3. В точка 2 в края на стр.2 и първите редове на
стр.3 отново погрешно се тълкува промяната,
въвеждана чрез т.2 на §11 от ЗИД – неправилно се
подменя понятието „брой минали референтни
периоди“, за които се подава коригираща
декларация
при
възникване
на
нови
обстоятелства и понятието „срок в дни“, в който
се подава коригираща декларация при възникване
на нови обстоятелства. Конкретния коментар и
предложението за промяна на тази точка от §11 на
ЗИД е изложено по-горе в т.5 от Коментарите към
текстовете на ЗИД.

от вътрешното право налага измененията в
националното законодателство.

2. Тази част от мотивите разяснява защо
България няма да използва на този етап обмена
на микроданни между държавите членки за
вътресъюзния износ, а ще продължи
събирането на данни за вътресъюзния внос,
именно чрез системата Интрастат.
Посочва също така, че България ще се
възползва от намаления минимален обхват за
вътресъюзния износ, като определи праговете
на по-високо ниво.
Не се променя броя референтни периоди, а се
определя 7-дневен срок от възникването на
нови обстоятелства, в който да се декларират
новите
или извършва корекции
в
декларираните данни.

Предложения за промяна на ЗСВТС извън
текстовете на ЗИД
1. Според своето съдържание, сегашната Ал.3 на
Чл.9 от ЗСВТС е логично да бъде преместена чрез
ЗИД като стане нова поредна алинея на чл.8 от
ЗСВТС.
2. Във връзка с оперативното прилагане на
система Интрастат, целесъобразно е въвеждането
чрез ЗИД на нова поредна алинея към Чл.9 от
ЗСВТС:
„(…) Данни за търговия със стоки, които
подлежат на деклариране по система Интрастат,
но поради своето естество представляват
класифицирана информация по Закона за защита
на класифицираната информация, се подават по
съответния ред в Националния статистически
институт.
3. Начинът на санкциониране за неспазване на
сроковете за подаване на декларации и други
данни, предвидения в чл. 17, ал. 1 и 2 на ЗСВТС,
поради отсъствието на обективни критерии за
преценка не дава възможност за обективно
обвързване на величината на нарушението и
величината на санкцията за него в рамките на
посочените диапазони. Освен това числовите
диапазони на санкциите са изключително високи
и икономически неоправдани и очевидно с тях е
търсен единствено силен дисциплиниращ ефект в
началния период на прилагане на системата
Интрастат. Но на настоящия етап вече е
целесъобразно за санкциониране на тези
нарушение да се приложи друг начин на
санкциониране, който обвързва величината на
санкцията с продължителността на закъснялото
неизпълнение на задължението чрез базова

Приема
принцип.

се

по Предложението касае систематична подредба
и не кореспондира с целите на законопроекта.

Не се приема.

Предложението касае целесъобразност, като
съществуващата практика по прилагане на
системата Интрастат сочи, че е целесъобразно
НАП да събира всички данни. Разделянето на
декларирането на данните за търговия със
стоки
ще
възпрепятства
коректното
определяне на задълженията и проследяване
изпълнението на задължението на тези
Интрастат оператори.

Не се приема.

Направеното
предложение
е
по
целесъобразност.
Към настоящия момент няма възможност за
обвързване на величината на санкцията с
продължителността
на
закъснялото
неизпълнение на задължението.
Приемането на предложението налага
ангажиране на финансов ресурс, какъвто не е
предвиден в оценката на въздействието.

стойност и допълнителна стойност за всеки ден
на закъснение в определен диапазон. Този начин
на санкциониране на такива нарушения ще
направи
процеса
абсолютно
обективен,
прозрачен
и
неуспорим
от
Интрастат
операторите.
Освен това много е важно да се направи
разделение между санкции за неспазени срокове
и съвсем другата по своето същество санкция на
подадени неверни и неизчерпателни данни в
случаи, когато Интрастат оператора е разполагал
с необходимата вярна информация към момента
на подаване на декларацията.
За целите на горното се предлагат следните
текстове за изменение на чл.17, ал.1 и 2 от
ЗСВТС:
„Чл. 17. (1) Интрастат оператор, който не подаде
Интрастат декларация в определения срок или
при поискване от Националната агенция за
приходите не предостави в определения срок
информацията по чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 1, се
наказва с глоба от 100 лв. плюс 20 лв. за всеки ден
на просрочието до максимум 30 дни.
(2) Интрастат оператор, който преднамерено
декларира неверни обстоятелства, предоставя
неизчерпателни или неверни данни в Интрастат
декларация или отказва да предостави поискани
от Националната агенция за приходите
допълнителни данни или документи, се наказва с
глоба от 200 лв. до 2000 лв.“

