НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. “Княз Александър Дондуков” № 52 Телефон: 0700 18 700 Факс: (02) 9859 3099

ЗАПОВЕД
№ ЗЦУ – 1831
София, 21.12.2020 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите,
чл. 134и, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с чл.
134б, ал. 3 от ДОПК и Заповед № ЗМФ-981/15.12.2020 г. на министъра на финансите

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. Ред за включване на независими експерти в списъка, поддържан от Европейската
комисия съгласно Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година
относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в
Европейския съюз (Директива (ЕС) 2017/1852):
1. За независим експерт може да кандидатства дееспособно пълнолетно лице, което не е
осъждано за умишлено престъпление от общ характер, има висше икономическо или
юридическо образование, най-малко 8 години професионален или академичен опит в
областта на прякото данъчно облагане, спогодбите за избягване на двойното данъчно
облагане или трансферното ценообразуване и притежава високи морални качества
съгласно изискванията на чл. 134и, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК).
2. За участие в процедура за определяне на независими експерти за включване в списъка,
поддържан от Европейската комисия по чл. 134и, ал. 1 от ДОПК, кандидатите представят
следните документи:


Заявление за участие в процедура за определяне на независими експерти;
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Декларация от лицето, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е
осъждано за умишлено престъпление от общ характер;



Декларация за възможен конфликт на интереси по чл. 134з, ал. 5 от ДОПК;



Автобиография

с

информация

за

професионален

и

академичен

опит,

компетентност и експертни познания;


Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и
допълнителни

квалификации

(копие

от диплома

за завършено

висше

икономическо или юридическо образование; копие от сертификат, свидетелство,
удостоверение или друг документ, издаден от висше училище, обучителен
център, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който
документ се удостоверява наличието на съответната квалификация и т.н.);


Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
или академичния опит (копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със
свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им;
длъжностна характеристика или удостоверение от работодател, а за лицата със
свободни професии декларация – за продължителността на опита в конкретната
област, копие от документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност
и т.н.);



Копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужд език.

3. Кандидатите могат да представят допълнително препоръки, информация за участие в
проекти и публикации в областта на СИДДО, трансферното ценообразуване и прякото
данъчно облагане, както и всяка друга информация, която би дала представа за личните
и професионалните им качества, както са посочени в чл. 134и, ал. 1-2 от ДОПК.
4. Документите по т. 2 и 3 се подават в срок до един месец от публикуване на обявление
за провеждане на процедура за определяне на независими експерти на Интернет
страницата на агенцията – лично или чрез пълномощник в сградата на Централно
управление на Националната агенция за приходите, гр. София, бул. „Княз Александър
Дондуков” № 52, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа или се изпращат на електронна
поща: nap@nra.bg, като в този случай заявлението и декларациите трябва да бъдат
подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.
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5. Подборът на кандидатите за независими експерти се извършва от комисия в състав от
трима представители от дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно
облагане“ (дирекция СИДДО) при Централно управление на Националната агенция за
приходите, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите (НАП).
6. В едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документи директорът на
дирекция СИДДО изпраща покана до кандидатите за независими експерти, които
отговарят на изискванията по чл. 134и, ал. 2 от ДОПК, за провеждане на събеседване за
определяне на сферата, в която имат експертни познания и компетентност.
Събеседването се провежда в електронна среда или в сградата на Централно управление
на Националната агенция за приходите, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков” №
52.
7. В едноседмичен срок от приключване на събеседването комисията предоставя на
изпълнителния директор на НАП подадените документи на кандидатите, които
отговарят на изискванията по чл. 134и, ал. 2 от ДОПК, и изготвя мотивирано
предложение за подходящите кандидати, които могат да бъдат включени в списъка с
независими експерти.
8. Изпълнителният директор на НАП взема решение и определя списък с до пет
независими експерти. В решението може да бъде посочен един или повече от
независимите експерти като лица, които могат да бъдат избрани за председател на
консултативна комисия. Директорът на дирекция СИДДО уведомява кандидатите за
решението на изпълнителния директор.
9. В случай че независимите експерти са по-малко от трима, директорът на дирекция
СИДДО организира публикуването на ново обявление на Интернет страницата на
агенцията и провеждането на нова процедура за избор на независими експерти.
10. След вземане на решението по т. 8 директорът на дирекция СИДДО незабавно
уведомява Европейската комисия за определените лица, както и предоставя пълна и
актуална информация за професионалния и академичния им опит, за тяхната
компетентност, експертни познания и възможен конфликт на интереси. В уведомлението
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се посочва независимият експерт/независимите експерти, които могат да бъдат избрани
за председател на консултативна комисия, ако в решението по т. 8 са посочени такива.

II. Ред за заличаване на независим експерт от списъка, поддържан от Европейската
комисия съгласно Директива (ЕС) 2017/1852, когато престане да отговаря на
изискването за независимост:

1. При възникване на съмнение относно независимостта на лице, включено в списъка,
поддържан от Европейската комисия, или при уведомяване по чл. 134и, ал. 7 от ДОПК
от Европейската комисия за постъпило възражение и доказателства срещу определен от
независим експерт от компетентен орган на друга държава членка, директорът на
дирекция СИДДО извършва проверка във връзка с посочените основателни съмнения в
независимостта на експерта, като може да изиска допълнително представяне на
документи и информация, включително и на писмени обяснения от независимия експерт.
2. Когато в резултат на проверката се установи, че възраженията и доказателствата срещу
независимия експерт са основателни и независимият експерт не отговаря на изискването
за независимост, изпълнителният директор на НАП издава решение за заличаването на
независимия експерт, а директорът на дирекция СИДДО незабавно уведомява
Европейската комисия за настъпилите промени в списъка с независимите експерти.
3. Директорът на дирекция СИДДО организира провеждането на нова процедура за избор
на независим експерт в двуседмичен срок от уведомяването на Европейската комисия за
настъпилите промени в списъка с независимите експерти.
4. Правилата за определяне на нов независим експерт и уведомяване на Европейската
комисия се прилагат и при настъпване на други обстоятелства, поради които лице не
може да изпълнява дейността на независим експерт - при смърт, по писмено искане на
лицето, при трайна невъзможност да изпълнява задълженията на независим експерт,
когато престане да отговаря на изискванията за независим експерт и други. Директорът
на дирекция СИДДО уведомява незабавно Европейската комисия за настъпилите
промени в списъка на независимите експерти.
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Заповедта да се публикува на Интернет страницата на агенцията в седемдневен срок от
издаването ѝ, заедно с обявление за провеждане на първата процедура за определяне на
независими експерти.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Пламен Димитров, зам.
изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/
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