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Изх. № 452/09.07.2013 г. 

 

 

ДО 

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

      КОПИЕ:  

      Г-Н БОЙКО АТАНАСОВ 

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

  НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА      

  ПРИХОДИТЕ 

 

 

ОТНОСНО: Предложения на Асоциация на индустриалния капитал в България за 

оптимизиране на  системата на „единната” сметка за плащане на данъчни и осигурителни 

задължения 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н ЧОБАНОВ, 

 

 

През годините Асоциация на индустриалния капитал в България, в качеството си на 

национално представителна организация на работодателите, винаги е работила за намаляване 

на административните тежести за бизнеса и за подобряване на бизнес средата в България. 

Наше беше и предложението за въвеждането на „единна” банкова сметка за плащане на 

данъчни и осигурителни задължения.   

С въвеждането на системата на „единната” сметка от 01.01.2013 г. се очаква намаляване 

на разходите на задължените лица, свързани със плащането на банкови такси за преводи към 

бюджета. По данни на НАП близо 50 млн. лева средногодишно ще бъдат спестени на бизнеса 

и гражданите заради намаления брой платежни нареждания. Освен това с отпадането на 

задължението за посочване на кодове за вид плащане и период на задължението ще спре 

натрупването на грешки в системата на НАП поради некоректно посочени от лицата данни. 

Безспорен положителен резултат от въвеждането на „единна” сметка е и намаляването на 
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лихвата за просрочени осигурителни плащания и изравняването й с тази за неплатени в срок 

данъци – ОЛП плюс 10 пункта.  

Системата на „единната” сметка има много предимства, но ударното й въвеждане 

доведе до множество проблеми. Основната причина за тези проблеми са натрупалите се през 

годините несъответствия между задължения и плащания в данъчно-осигурителните сметки 

на задължените лица. Като резултат от това зачестяват случите на платени от лицата 

задължения, които не са отразени правилно в системата на НАП и продължават да фигурират 

като дължими. Уточняването и поправянето на тези несъответствия изисква отделяне на 

време и разходи от страна на задължените лица и на приходната администрация.  Към 

настоящия момент, за да бъдат отстранени  грешките в системата, е необходимо задължените 

лица да представят в НАП документи за декларираните и платените данъчни и осигурителни 

задължения. Също така често информационната система на НАП дава различни справки за 

едно и също лице, без да е имало допълнително платени или декларирани суми, което 

обърква и демотивира данъкоплатците. 

Към настоящия момент данъчно-осигурителни задължения, възникнали преди 1 януари 

2008 г., т.е. такива, които са най-често с изтекъл давностен срок, не се изчистват автоматично 

от единната сметка, а лицата трябва да подават писмени заявления за погасяване по давност. 

Това отново е ненужна тежест и загуба на време както за лицата, така и за администрацията. 

В повечето случаи лицата нямат информация за тези задължения с изтекъл давностен срок, 

поради което може да пропуснат срока за подаване на въпросните заявления и на 01.01.2014 

г. тези недължими задължения ще бъдат включени като текущи задължения в данъчно-

осигурителните им сметки. 

Множество са проблемите за самоосигуряващите лица и осигурителните каси.  

Тези проблеми можеше да бъдат избегнати, ако беше дадено достатъчно време на НАП 

да се подготви технически за безпроблемното функциониране на новата система, 

включително като се отстранят съществуващите неточности и технически грешки, както и да 

се направят необходимите законодателни промени.  

Асоциация на индустриалния капитал в България е на мнение, че в най-кратък срок 

трябва да бъдат извършени действия за отстраняване на всички съществуващи в системата на 

НАП грешки. Това е нужно с оглед получаване от лицата на актуални и точни удостоверения 

за липса на данъчни задължения, които са условие за участие в обществени поръчки, 

получаване на различни видове лицензии и разрешителни и сключване на договори за 

банкови кредити. 

Конкретните предложения на Асоциация на индустриалния капитал в България за 

оптимизиране на системата за „единната” сметка са следните: 
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1. Да се даде възможност на задължените лица до 48 часа след извършване на 

данъчно-осигурително плащане сами да посочат кои техни задължения за данъци и 

осигуровки да бъдат платени. Ако в този срок лицата не се възползват от даденото им 

право, да важи общата постановка на ДОПК, а именно: 

Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм. и доп., бр. 94 от 

2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Публичните вземания се погасяват в следната 

последователност: главница, лихви, разноски... 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато длъжникът има 

няколко публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, 

които не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им 

събиране, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, 

освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за плащане на две или повече 

публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно. 

Това предложение би могло лесно да се реализира чрез въвеждането на нова 

електронна услуга с квалифициран електронен подпис в системата на НАП за данъчно 

задължени или упълномощени от тях лица. Такава възможност съществува и сега, но само за 

здравно-осигурителни вноски и за вноски за ДЗПО, чрез подаване на място в НАП на 

изрични писмени заявления.  

 

2. Да се даде възможност на задължените лица, надплатили суми в данъчно-

осигурителната си сметка, до 48 часа след деклариране на задължения за данъци и 

осигуровки сами да посочат за кои от тях да бъде извършено прихващане с 

надплатените суми. 

 

3. Да се даде възможност на данъчно задължени лица, декларирали ДДС за 

възстановяване, до 48 часа след подаване на справка-декларация по ЗДДС, да посочат 

кои техни данъчно-осигурителни плащания да бъдат прихванати с ДДС за 

възстановяване. Ако в този срок лицата не се възползват от даденото им право, да важи 

общата постановка на ЗДДС за двумесечна процедура по приспадане. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Асоциация на индустриалния капитал в България е на мнение, че гореупоменатите 

предложения ще доведат до намаляване на административната тежест върху бизнеса и 
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гражданите, както и ще спомогнат за потушаване на огромното напрежение по темата в 

бизнеса и обществото. Приемането им също така ще направи безпредметно искането пред 

Конституционния съд за отмяна на законовите разпоредби, уреждащи „единната” сметка, 

поради нарушение на конституционните права на лицата. 

 

Надяваме се, че нашите предложения ще бъдат прегледани и оценени от експертите на 

Министерството на финансите и НАП и ще бъдат подложени на обществено обсъждане, с 

оглед извършването на законодателни промени, които да оптимизират функционирането на 

„единната” сметка.  

 

 

 

 

 

 

  С УВАЖЕНИЕ, 

 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ 

КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 


