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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият наръчник описва основните етапи от про-
изводствата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(ДОПК), осъществявани както от органите на НАП, така и 
от служители на общинската администрация – по силата на 
законовата делегация, предвидена в разпоредбата на чл. 4 от 
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Той има за цел да 
запознае заинтересованите (проверявани и ревизирани) с ос-
новните и специфични изисквания на производствата, както 
и с възможността за защита на техните права. Доколкото 
до този момент фокусът на вниманието ми като юрист е 
насочено към подобряване на данъчния процес чрез отстра-
няване на грешки при издаване на актовете и извършване на 
действията по ДОПК по пътя на тяхното обжалване по 
административен и/или съдебен ред, в настоящия наръчник 
по-голямо внимание е обърнато на процесуалните действия за 
защита, като в помощ на лицата са представени и образци 
на отделните документи (искания, молби, жалби, възражения и 
др.), както и допълнителни примерни мотиви, които да бъдат 
използвани в жалбите.

Подготвих настоящия материал, като черпих от своя 
дванадесетгодишен опит като юрист в НАП, занимаващ се 
с тълкуването и прилагането на разпоредбите на ДОПК, из-
готвянето на процедурите за обжалване на актовете и дейст-
вията на органите на НАП и изготвянето на становища и 
указания, с цел обезпечаване на законосъобразността на издава-
ните актове.

Убедена съм, че този наръчник ще бъде в помощ на всички 
юристи, счетоводители и консултанти, работещи в сферата 
на данъчно-осигурителния процес. Моите надежди към всички 
тях са да реализират защитата срещу незаконосъобразните 
актове, като откриват грешките в производствата и от-
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там – да станат част от процеса на усъвършенстването на 
данъчния и осигурителен процес. Основният ми съвет към 
всички участници в производствата е да продължават да за-
дълбочават и разширяват кръга от своите познания в тази 
посока, както и стриктно да изпълняват данъчните и осигу-
рителните си задължения.
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В случаите, когато задълженията за данъци и/или задължи-
телни осигурителни вноски подлежат на установяване чрез 
подаване на декларация по чл. 105 от ДОПК и задълженото 
лице не е изпълнило задължението за подаването , а 5-годиш-
ният срок по чл. 109 от ДОПК е изтекъл за възлагане на 
ревизия, то за този период по отношение на лицето няма да 
се установят задължения за данъци и/или задължителни осигу-
рителни вноски.

Видове ревизии

При определянето на видовете ревизии могат да бъдат 
използвани редица критерии. Независимо от това, по отноше-
ние на всички видове ревизии се прилага една (единна) процеду-
ра, чиито етапи, процесуални изисквания, действия и актове 
ще бъдат разгледани по-долу в изложението.

1) В зависимост от своя обхват, ревизиите могат да бъдат:
•	 пълни ревизии – които обхващат определянето на задъл-

женията за данъци и задължителни осигурителни вноски по 
всички закони и за 5-годишен период;

•	 частични ревизии – с които се определят отделни задъл-
жения и за по-кратки от 5 години периоди. 

2) В зависимост от качеството на ревизираните лица, 
ревизиите могат да бъдат:

•	 ревизии на физически лица;
•	 ревизии на юридически лица;
•	 ревизии на местни лица;
•	 ревизии на чуждестранни лица.
3) В зависимост от особеностите на производството, 

ревизиите могат да бъдат:
•	 ревизия по общия ред (чл. 112 от ДОПК);
•	 ревизия по особения ред (чл. 122 от ДОПК);
•	 повторна ревизия (чл. 155, ал. 4 от ДОПК);
•	 ревизия при несъстоятелност;
•	 ревизия за установяване на задължения на трети лица 

(солидарна отговорност);
•	 ревизия при правоприемство.
Процедурата за извършване на ревизия е развита детайлно 
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задълженията за задължителни осигурителни вноски, и чл. 108, 
ал. 2 от ДОПК не изключва срока по чл. 109, ал. 1 от ДОПК 
относно осигурителните вноски, то безспорно и за последни-
те трябва да се спазва 5-годишният срок по чл. 109, ал. 1 от 
ДОПК, с изтичането на който е недопустимо органите по 
приходите да образуват ревизионни производства.

Допълнителни мотиви за това становище могат да бъ-
дат открити и в решенията на ВАС, постановени по адм. д. 
№ 1528/2007 г., адм. д. № 9237/2010 г., по адм. д. № 1965/2009 г., 
адм. д. № 6894/2011 г. 

С Разяснение с изх. № 24-34-63/23.06.2012 г. изпълнителни-
ят директор на НАП, съобразявайки се с така установената 
съдебна практика, е дал указания до органите по приходите 
забраната за образуване на ревизионно производство след 
5-годишния срок по чл. 109 от ДОПК да се прилага и за уста-
новяването на задължения за задължителни осигурителни 
вноски. До издаването на това указание ревизиращите органи 
на НАП извършваха ревизии за установяване на задължения за 
задължителни осигурителни вноски за периоди, надхвърлящи 
времевите граници на чл. 109 от ДОПК.

ВАЖНО! При прилагането на изискванията на чл. 109, 
ал. 1 от ДОПК е важно да се знае, че при съобразяването 
на 5-годишния срок следва да се взема предвид датата не на 
издаване на заповедта за възлагане на ревизия, а датата на 
нейното връчване. 

От мотивите на Решение № 165/09.01.2017 г. на ВАС, поста-
новено по адм.д. № 392/2015 г., четем, че 5-годишният срок по 
чл. 109, ал. 1 от ДОПК не е давностен, а е преклузивен, тъй 
като с изтичането му се препятства възможността на орга-
ните по приходите да установяват данъчните задължения за 
съответния данъчен период. 

Съгласно чл. 112, ал. 1 от ДОПК ревизионното производ-
ство се образува с издаването на заповедта за възлагане на 
ревизия, а според правилото на чл. 114, ал. 1 ДОПК срокът за 
извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от 
датата на връчването на заповедта за възлагане.

В конкретния случай, по който е постановено Решение 
№ 165/09.01.2017 г. на ВАС, заповедта за възлагане на ревизията 
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(ЗВР) № 1303381 е издадена на 27.12.2013 г., но е връчена на реви-
зираното лице на 09.01.2014 г.

Съобразно тези данни съдът е приел, че ревизионното про-
изводство и съответно РА са издадени в нарушение на чл. 109, 
ал. 1 от ДОПК, тъй като са изминали повече от 5 години 
към момента на връчване на ЗВР на ревизираното лице. В 
този смисъл са и Решение № 165/09.01.2017 г. на ВАС и Решение 
№ 3235/06.03.2019 г. на ВАС.

Провеждането на ревизия след изтичане на преклузив-
ния срок по чл. 109, ал. 1 от ДОПК представлява същест-
вено нарушение на административнопроизводствените 
правила и води до отмяна на ревизионния акт, доколкото 
доказателствата ще са събрани извън срока за ревизията, но 
не до прогласяване на нищожността му.

ОСОБЕНОСТ! Налице е особеност, която представлява 
изключение от принципа за прилагане на забрана за образуване 
на ревизионно производство извън 5-годишния срок по чл. 109 
от ДОПК, и тя е наложена от трайно установената съдеб-
на практика. Това са случаите, когато ревизията е повторна 
по реда на чл. 155, ал. 4 от ДОПК, възложена след отмяната 
на ревизионния акт при административното му обжалване. 
Така например, с разяснение с изх. № 24-32-99/05.06.2009 г. из-
пълнителният директор на НАП е дал указание до органите 
по приходите, че с отменителното решение на директора 
на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (с 
предишно наименование Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, в сила до 31.12.2012 г.) не се поставя началото 
на ново ревизионно производство, а се възстановява висящ-
ността на производството по издаване на отменения с реше-
нието ревизионен акт.

НАП се отказва от аргумените, че е недопустимо да се 
възлагат повторните ревизии, възложени по реда на чл. 155, 
ал. 4 от ДОПК, в случаите, когато е изтекъл 5-годишният 
срок по чл. 109 от ДОПК, дадени в Разяснение № 20-25-53 от 
26.02.2007 г. и Разяснение № 24-32-99 от 5.06.2009 г.

Вече и административната практика на НАП, и съдеб-
ната практика приемат, че производството е започнало, но 
не е завършило, приключило, и поради това при повторната 
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Раздел 5 
Процесуални действия за защита  

на ревизираното лице

Дейността и доходите на ревизираните лица са обект на 
ревизията, но тяхната активна процесуална роля ще им оси-
гури възможност да защитят своите права в ревизионното 
производство. Настоящото изложение ще представи необхо-
димите действия за това, структурирани съобразно отделни-
те етапи на ревизионното производство.

1) При започване на ревизията следва да се изиска от 
органите по приходите да се легитимират със служебна-
та си карта (чл. 17, ал. 1, т. 4 от ДОПК) – чрез запознаване 
с качествата на лицата, които извършват ревизията, ще се 
установи конкретните ревизиращи органи служители на коя 
териториална дирекция на НАП са, съответно разполагат 
ли с териториална компетентност по смисъла на чл. 7 от 
ДОПК за извършване на ревизията.

2) При връчване на заповедта за възлагане на ревизия
Следва да се има предвид разпоредбата на чл. 109, ал. 1 от 

ДОПК, както и обстоятелството, че от датата на връчване 
на заповедта за възлагане на ревизия започва да тече срокът за 
извършване на ревизията (чл. 114, ал. 1 от ДОПК). Тази дата 
влияе върху преценката спазени ли са императивните изисква-
ния за образуване на ревизионното производство в рамките 
на 5-годишния срок, определен в чл. 109 от ДОПК.

ЗАБЕЛЕЖКА: Продължава практиката на НАП в края на 
всяка календарна година да се извършва селекция на неревизи-
раните лица, за които до края на годината ще изтече срокът 
по чл. 109 от ДОПК, и заповедите за възлагане на ревизия да 
се издават до 31 декември на годината, в която изтича 5-го-
дишният срок за образуване на ревизионното производство. 
Практиката на ревизираните лица е да забавят връчването 
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предвид легалната дефиниция в Член 2 § 1 от Регламент/
ЕО/№ 1925/2004 г.“.

6) В случаите, когато в хода на ревизията органите по 
приходите са установили приходи, за които ревизираното 
лице твърди, че следва да се третират не като негов доход, 
а като доход на трето лице, следва да бъдат представени 
надлежните доказателства. 

Например, ако ревизираното лице твърди, че преведената 
парична сума по негова банкова сметка с основание „доход от 
наем“ се отнася за наем на имот, индивидуална собственост 
на съпругата му, то, за да не се третира при ревизията като 
негов доход от извънтрудова дейност (от други източници 
по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 35, т. 6 от 
ЗДДФЛ), ревизираното лице следва да докаже каква част от 
сумата представлява евентуално наем от лична собственост 
на съпругата му. В подкрепа на тезата могат да бъдат из-
ползвани мотивите на Решение № 4475/05.07.2021 г. на АССГ, 
постановено по адм.д. № 454/2021 г.

7) В случаите, когато ревизията се извършва за устано-
вяване на задължения по чл. 177 от ЗДДС, следва да се има 
предвид обхватът на солидарната отговорност – само за 
дължимия и неплатен данък от доставчика, или включва 
и лихвите за забава по чл. 175, ал. 1 от ДОПК върху дъл-
жимия и неплатен данък от доставчика. С Тълкувателно 
решение № 4/10.05.2022 г. на ВАС, което е задължително за 
прилаганe от всички съдилища, е сложен край на противоре-
чивата съдебна практика и е прието, че отговорността по 
чл. 177 от ЗДДС включва и лихвите за дължимия и невнесен 
ДДС от друго лице – прекия получател по облагаема доставка 
за дължимия и невнесен данък от неговия доставчик.

За да достигне до този извод, съдът е разгледал следните 
съображения:

В нормата на чл. 177 от ЗДДС е уреден особен вид соли-
дарна отговорност на регистрирани по ЗДДС лица, за които 
при изпълнение на определените в закона кумулативни условия 
е предвидено да носят отговорност за задължението на друго 
лице, платец на ДДС. Отговорността е определена като со-
лидарна в чл. 205 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 
ноември 2006 година относно общата система на данъка върху 
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добавената стойност (Директива 2006/112). Тази норма разпо-
режда, че в случаите, посочени в членове 193 – 200 и членове 
202, 203 и 204, държавите членки могат да предвидят, че лице, 
различно от лицето – платец на ДДС, е солидарно отговорно 
за плащането на ДДС. В постоянната съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз по тълкуване на чл. 205 от Дирек-
тива 2006/112 също се приема, че отговорността е солидар-
на. В решение от 20 май 2021 година по дело С-4/20, ALTI, 
ECLI:EU:C:2021:397 Съдът приема, че чл. 205 от Директива 
2006/112 по принцип разрешава на държавите членки да прие-
мат – за целите на ефективното събиране на ДДС – мерки, 
съгласно които лице, различно от обичайния платец на този 
данък в съответствие с членове 193 – 200 и 202 – 204 от тази 
директива, е солидарно отговорно за плащането на посочения 
данък (т. 29). В този смисъл са Решение от 21 декември 2011 
по дело С-499/10, Vlaamse Oliemaatschappij, ECLI:EU:C:2011:871, 
т. 19 и Решение от 11.05.2006 г. по дело С-384/04, Federation 
of Technological Industries, ECLI:EU:C:2006:309, т. 28 относ-
но тълкуването на член 21, параграф 3 от Шеста директива 
77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармо-
низиране на законодателствата на държавите членки относ-
но данъците върху оборота – обща система на данъка върху 
добавената стойност: единна данъчна основа (отм.), която 
разпоредба съответства на чл. 205 от Директива 2006/112. 
Съответствието на националната правна норма – чл. 177 от 
ЗДДС, с изискванията за прилагане на чл. 205 от Директи-
ва 2006/112 е установено в решението по дело С-4/20, ALTI, 
ECLI:EU:C:2021:397, т. 40.

Субект на солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС 
са регистрирани лица, които са различни от лицето, платец 
на ДДС. Лица – платци на данъка, са определените в чл. 82 – 
85а от ЗДДС носители на задължението за плащане на ДДС. 
Регистрираните лица по чл. 177 от ЗДДС са трети лица, 
които отговарят за задължението на друго лице, носител на 
задължението за плащане на данъка. На основание чл. 16, ал. 1 
от ДОПК те са задължени лица по чл. 14, т. 3 от ДОПК. В 
този смисъл е и Тълкувателно решение № 6/15.04.2021 г. на Общо-
то събрание на колегиите на ВАС по Тълкувателно дело № 6/2019 г., 
според което с ревизионния акт по чл. 177 от ЗДДС се ангажи-
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ГЛАВА ВТОРА 
ПРОВЕРКИ

Раздел 1 
Същност на проверката  

при регистрация по ЗДДС

Наред с общата регистрация на лицата, вписани в регис-
търа на НАП по реда на чл. 80 от ДОПК, в данъчното законо-
дателство са предвидени и два вида специална регистрация – 
регистрацията по Закона за акцизите и данъчните складове и 
регистрацията за целите на облагането по Закона за данъка 
върху добавената стойност (ЗДДС). 

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено 
лице, което е установено на територията на страната и из-
вършва облагаеми доставки на стоки или услуги, както и всяко 
данъчно задължено лице, което не е установено на терито-
рията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки 
или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем 
от получателя (чл. 95 от ЗДДС). Регистрираните по ЗДДС 
лица се вписват в специален регистър, воден от НАП, като с 
вписването в регистъра лицата получават идентификационен 
номер, пред който е поставен знакът „BG“.

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задъл-
жено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа 
дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

В случаите, когато във връзка с осъществяване на стопан-
ската дейност е необходимо да бъде установено налице ли е 
регистрация по ЗДДС на контрагентите, достъп до списъка 
на регистрираните по ЗДДС може да се получи посредством 
два способа:
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Задължителна 
регистрация

При преобразуване Чл. 132 от 
ЗДДС

Не по-късно от  
7 дни от вписване на 
обстоятелството по 
чл. 10, ал.1 в Търговския 
регистър или в 
регистър БУЛСТАТ

Задължителна 
регистрация

На чуждестранно лице, 
което не е установено 
в страната

Чл. 133 от 
ЗДДС

Лицето само избира кога 
да подаде заявлението за 
регистрация

Доброволна 
(по избор) 
регистрация

Регистрация по общия 
ред

Чл. 100,  
ал. 1 от 
ЗДДС

Лицето само избира кога 
да подаде заявлението за 
регистрация

Доброволна 
(по избор) 
регистрация

При ВОП Чл. 100, 
ал. 2 от 
ЗДДС

Лицето само избира кога 
да подаде заявлението за 
регистрация

Доброволна 
(по избор) 
регистрация

Регистрация при 
наследяване

Чл. 132а от 
ЗДДС

В 7-дневен срок 
от приемане на 
наследството по 
чл. 49 и 51 от Закона 
за наследството, но не 
по-късно от 14-о число 
включително на месеца, 
следващ 6-ия месец от 
датата на смъртта на 
наследодателя

ВАЖНО! Със ЗИДЗДДС, обн. ДВ, бр. 58/23.07.2022 г., е 
увеличен от 50 000 на 100 000 лв. минималният праг на стой-
ността на облагаемия оборот за задължителна регистрация по 
ЗДДС – при настъпване на условието, предвидено в закона, а 
именно влизането в сила на решение на Съвета на Европейския 
съюз за предоставяне на разрешение на Република България да 
въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно общата сис-
тема на данъка върху добавената стойност.

На 17.11.2022 г. на сайта на Министерството на финанси-
те е публикувано съобщение, че такова решение вече е налице.

Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено 
лице, което е установено на територията на страната, с об-
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Раздел 8 
Процесуални действия за защита  

на проверяваното лице при проверка 
по ДДС, извършвана от данъчните 

администрации на държавите – 
членки на Европейския съюз

Тези проверки се извършват при всяка ревизия, в която 
се установи, че ревизираното лице е получател на вътреоб-
щностни придобивания (ВОП) на стоки или доставчик на 
вътреобщностни доставки (ВОД), независимо от размера на 
данъчната основа. Ревизиращите органи по приходите са длъж-
ни да съберат доказателства за реалността на доставките, 
което и обяснява използването на този способ за проверка.

Прилагането на нулева ставка за ВОД е допустимо само 
когато правото да се разпорежда като собственик със стока-
та е прехвърлено на получателя по доставката и стоката е 
изпратена или превозена в друга държава членка и вследствие 
на това изпращане или превозване стоката е напуснала физиче-
ски територията на страната. Тежестта на доказване е за 
данъчно задълженото лице, тъй като ВОД представляват 
изключение от общото правило за облагане на всички достав-
ки с място на изпълнение на територията на страната.

ВАЖНО! С оглед на това е необходимо лицето, на което 
се извършва ревизията, да прояви активност и своевременно 
да установи контакт със своя доставчик или получател в 
чужбина, за да обезпечи представянето на доказателствата.

1. Необходимо е полагане грижата на добрия търговец 
от страна на ревизираното лице, както и същият да е взел 
всички разумни мерки в рамките на своите възможности, за 
да се увери, че осъществяваната от него доставка или придо-
биване не го довежда до участие в данъчна измама.
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Раздел 9 
Същност на проверката  

по системата „ИНТРАСТАТ“

Проверката по системата „ИНТРАСТАТ“ има за цел да 
установи спазени ли са изискванията на Закона за статисти-
ката на вътресъюзната търговия със стоки (ЗСВСТС) при 
декларирането на данни от лицата, осъществяващи вътресъ-
юзната търговия със стоки. 

Органите по приходите при НАП извършват проверка, 
която обхваща само подадените месечни интрастат деклара-
ции и коригиращите декларации.

Съгласно разпоредбата на чл. 6 от ЗСВСТС системата 
„ИНТРАСТАТ“ се прилага за събирането на данни за вътресъ-
юзния износ и вътресъюзния внос на съюзни стоки, които не 
са обект на митническа декларация. Данните се събират чрез 
въвеждане на задължение за Интрастат операторите за пода-
ване на декларации.

Вътресъюзната търговия със стоки обхваща вътресъюз-
ния износ и вътресъюзния внос на стоки.

БЕЛЕЖКА: По смисъла на чл. 1, ал. 3 от ЗСВСТС вътре-
съюзният износ обхваща стоките, които напускат терито-
рията на Република България с местоназначение в друга държава 
членка:

1. съюзни стоки без стоките, които са в транзит между 
държави членки;

2. несъюзни стоки, поставени под митнически режим ак-
тивно усъвършенстване в Република България.

По смисъла на чл. 1, ал. 4 от ЗСВСТС вътресъюзният 
внос обхваща стоките, които се въвеждат на територията 
на Република България, след като първоначално са били изнесени 
от друга държава членка:

1. съюзни стоки без стоките, които са в транзит между 
държави членки;


