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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за Национална агенция за фискални разследвания



Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда обхвата на фискалното разследване, създаването, устройството и дейността на Националната агенция за фискални разследвания и правомощията на органите й. 
Чл. 2. Фискалното разследване е специализирано досъдебно производство, осъществявано от Националната агенция за фискални разследвания за разкриване на престъпления срещу данъчната и осигурителната система с цел ограничаване, предотвратяване и възстановяване на нанесените вреди от тези престъпления на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и на общинските бюджети.
Чл. 3. Фискално разследване се извършва при данни за престъпления по чл. 227б, 234, чл. 255-259  включително, както и по чл. 260, 
ал. 2 и чл. 313, ал. 2 от Наказателния кодекс.


Глава втора
СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ФИСКАЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

Чл. 4. (1) Създава се Национална агенция за фискални разследвания, наричана по-нататък “агенцията”, като администрация към министъра на финансите. 
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с териториални звена в страната.
(3) Министерският съвет приема правилник за устройството и дейността на агенцията. 
Чл. 5. (1) Агенцията се представлява и ръководи от директор.
(2) При осъществяване на своите функции директорът се подпомага от заместник-директор.
(3) Със заповед директорът делегира правомощия на своя заместник и определя неговите функции.
(4) В състава на агенцията се изграждат дирекции със самостоятелна компетентност, в т. ч. дирекция “Фискално разследване”, дирекция “Специални разузнавателни средства и експертизи” и други, които се създават с устройствения правилник.  
Чл. 6. (1) Агенцията  изпълнява следните дейности:
1. осъществява фискални разследвания; 
2. прилага и използва специални разузнавателни средства съобразно компетентността си;
3. анализира условията и предпоставките за осъществяване на престъпна дейност срещу данъчната и осигурителната система и взема мерки за отстраняването им;
4. изпълнява други дейности, определени в този или в други закони.
(2) Агенцията представя годишен отчет за резултатите от своята дейност, който се внася от министъра на финансите в Министерския съвет.
(3) Министърът на финансите упражнява общо ръководство и контрол върху дейността на агенцията.

Глава трета
ОРГАНИ И ПРАВОМОЩИЯ
Чл. 7. Органи на агенцията са директорът, заместник-директорът, директорите на дирекции, ръководителите на териториалните звена и фискалните агенти.
Чл. 8. (1) Директорът на агенцията:
1. представлява и ръководи агенцията;
2. провежда единната политика на фискалните разследвания и контролира цялостната дейност;
3. изготвя и дава методически указания и следи за еднаквото им прилагане;
4. осъществява политиката по квалификация на служителите на агенцията;
5. утвърждава задължителни формуляри и образци на други документи, свързани с дейността на агенцията;
6. анализира причините и условията за извършване на престъпления срещу данъчната и осигурителната система;
7. прави искания за използване на специални разузнавателни средства; 
8. налага административни наказания и издава предвидените със закон актове;   
9. изготвя доклад за дейността на агенцията;
10. участва в подготовката на проекти на международни договори; сключва, изменя и прекратява международни договори относно обмена на информация по случаи, свързани с фискални разследвания, при условията и по реда на Закона за международните договори на Република България и осъществява дейност във връзка с  евроинтеграцията и международното сътрудничество;
11. следи за ефективността на системите за информация на агенцията;
12. планира, разпределя и контролира използването на средствата за финансиране  на агенцията;
13. определя длъжностните лица от агенцията, които издават предвидените в този и в други закони актове;
14. иска разкриване на банкова и застрахователна тайна;  
15. упражнява други правомощия, предвидени в този и в други закони.
(2) Директорът може да възлага на определени от него длъжностни лица от агенцията изпълнението на правомощията си по ал. 1, с изключение на тези по т. 7 и 14, които могат да се делегират само на заместник-директора.
Чл. 9. Директорът на дирекция “Фискални разследвания”: 
1. осъществява общото ръководство на дирекцията;
2. осигурява провеждането на фискалните разследвания в съответствие с разпоредбите на този и на други закони и контролира дейността на фискалните агенти в дирекцията; 
3. следи за образователното, квалификационното и професионалното развитие на служителите в дирекцията;
4. анализира и обобщава резултатите от дейността по фискални разследвания;
5. предлага и мотивира необходимостта от използване на специални разузнавателни средства по предвидения в този закон ред;
6. издава възложените му по компетентност и предвидените със закони актове;   
7. периодично подготвя анализи за криминогенните фактори за извършване на престъпления срещу данъчната и осигурителната система и предлага мерки за ограничаването и  отстраняването им;
8. дава становища по проекти на актове за взаимодействие с правоохранителните и правораздавателните органи, свързани с компетентността на дирекцията;
9. организира и поддържа система за информация за целите на дейността на дирекцията;
10. упражнява други възложени му правомощия.
Чл. 10. Директорът на дирекция “Специални разузнавателни средства и експертизи”:
1.  осъществява общото ръководство в дирекцията;
2. следи за образователното, квалификационното и професионал-ното развитие на служителите в дирекцията;
3. следи за осигуряването и за точното и законосъобразно прилагане на специалните разузнавателни средства; 
4. предлага и мотивира необходимостта от подобряване на техническите средства и информационните масиви, обслужващи дейността;
5. издава възложените му по компетентност и предвидените със закон актове;
6. дава становища по проекти на актове за взаимодействие, свързани с компетентността на дирекцията;
7.  упражнява други възложени му правомощия.
Чл. 11. Ръководителят на териториално звено в агенцията организира и контролира дейността на органите и служителите в териториалното звено.
Чл. 12. (1) Фискалните агенти от дирекция “Фискални разследвания”, определени със заповед на министъра на финансите, имат правомощия на дознатели по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс.
(2)  Извън правомощията по ал. 1 фискалните агенти могат:  
1.  да предлагат разкриване на банкова и застрахователна тайна; 
2. да предлагат чрез директора на дирекция “Фискални разследвания” прилагане и използване на специални разузнавателни средства; 
3.  да възлагат на други органи извършване на проверки, ревизии и експертизи и предоставяне на резултатите от тях в определен при възлагането срок, а при поискване – предоставяне и на всички материали, свързани с получените резултати.
(3) Разпорежданията на фискалните агенти, издадени в съответствие с тяхната компетентност, са задължителни за длъжностните лица и за гражданите.
Чл. 13. (1) Фискалните агенти от дирекция “Специални разузнавателни средства и експертизи”:
1. осигуряват и прилагат специални разузнавателни средства при условията и по реда на Закона за специалните разузнавателни средства;
2. охраняват чрез използване на специфични методи и специални разузнавателни средства сигурността на органите на агенцията;
3. извършват експертизи за нуждите на фискалните разследвания;
4. с цел разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления и други нарушения, свързани с престъпления срещу данъчната и осигурителната система, проследяват лица; наблюдават лица и обекти; извършват справки по информационните фондове; вземат образци за сравнително изследване; бележат обекти и предмети; изследват предмети и документи; осъществяват оперативно внедряване и наемане на извънщатни сътрудници. 
(2) За целите на фискалните разследвания органите по ал. 1 могат да осъществяват контролирани доставки и покупки.
Чл. 14. (1) Органите на агенцията имат право да носят оръжие при изпълнение на служебните си задължения и да го използват при неизбежна отбрана и крайна необходимост.
(2) При осъществяване на правомощията си по този закон определени със заповед на директора органи на агенцията  имат право да спират пътни превозни средства. 
Чл. 15. (1) При изпълнение на служебните си задължения органите на агенцията са длъжни:
1. да се легитимират със служебна карта;
2. да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения.
(2) Във връзка със задълженията си по ал. 1, т. 2 органите и служителите на агенцията подписват декларация по образец, в която изрично се посочва и отговорността им при неизпълнение.
Чл. 16. Държавните органи и органите на местното самоуправление, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват съдействие на органите на агенцията при изпълнение на правомощията им, да им осигуряват достъп до съответните помещения и места и да им предоставят незабавно и безплатно необходимата информация.

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 17. Фискалните разследвания се осъществяват съобразно правилата на глава двадесета, раздел III от Наказателно-процесуалния кодекс при данни за престъпления по чл. 3.
Чл. 18. В случаите, когато за нуждите на фискалното разследване е необходимо използването на специални разузнавателни средства, осигуряването, прилагането и използването на специални разузнавателни средства се извършват при условията и по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.
Чл. 19. В случаите, когато в хода на фискалното разследване се установи съвкупност от престъпления, като едно или повече от тях са извън посочените в чл. 3, незабавно се уведомява наблюдаващият прокурор. 
Чл. 20. В случаите, когато в хода на фискално разследване за разследваното лице или за други лица бъдат установени данни за укрити сделки, недекларирани доходи, печалби и имущества, както и други факти и обстоятелства, имащи значение за определяне на данъчни задължения и нарушения в големи размери, фискалният агент уведомява органите на данъчната администрация след приключването на фискалното разследване. 

Глава пета
ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Раздел І
Назначаване, обучение и квалификация
Чл. 21. (1) Служители на агенцията могат да бъдат дееспособни физически лица, които отговарят на общите и специфичните изисквания за възраст, образование, психофизическа годност и професионална подготовка, определени от Министерския съвет с устройствения правилник на агенцията.
(2) Не могат да бъдат служители на агенцията лица:
1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от последвалата реабилитация, както и освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;
2. срещу които има започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. които биха се оказали в йерархична връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
4. които са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители или изпълнителни членове на търговско дружество, търговски пълномощници, прокуристи, търговски представители, ликвидатори и синдици;
5. които са народни представители или кметове;
6. които работят по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висши училища; 
7. които са обявявани в несъстоятелност като еднолични търговци или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. които са били членове на управителен или контролен орган на търговско дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(3) Органи на агенцията могат да бъдат само лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока. 
(4) При назначаване на работа служителите подписват декларация за обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(5) При назначаване и всяка година най-късно до 31 май служителите са длъжни да декларират пред директора на агенцията своето имуществено състояние, както и имущественото състояние на своите съпрузи (съпруги) и на ненавършилите пълнолетие деца по декларация-образец, утвърдена от министъра на финансите.
(6) По писмено искане на директора на агенцията данъчните органи предоставят данни за доходите и имуществото на служителите на агенцията. 
(7) Несъвместимостта по ал. 1 и 2, както и неподаването в срок на декларация по ал. 5 е основание за едностранно прекратяване на  трудовите или служебните правоотношения с органите на агенцията без предизвестие.
Чл. 22. Служителите на агенцията не могат да осъществяват политическа дейност или да изразяват политически възгледи по месторабота.
Чл. 23. (1) Редът, обхватът и начинът на извършване на обучение, квалификация и професионална подготовка и преподготовка на служителите се определят от директора на агенцията.
(2) С устройствения правилник на агенцията се определят категориите служители, които подлежат на професионален квалификационен тест и експертна психологична оценка. Психологичната оценка се ползва единствено за служебни нужди само от лица, определени със заповед на директора на агенцията.
Чл. 24. Директорът на агенцията се назначава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя за срок 4 години без ограничения в броя на преназначаванията.
Чл.  25. (1) Заместник-директорът се назначава и освобождава от министъра на финансите.  
(2) Директорите на дирекции “Фискални разследвания” и “Специални разузнавателни средства и експертизи” се назначават и освобождават от директора на агенцията съгласувано с министъра на финансите.
Чл. 26. Другите служители на агенцията се назначават и освобождават от длъжност от директора на агенцията. 

Раздел ІІ
Задължително застраховане
Чл. 27. Агенцията задължително застрахова служителите си със застраховките "Живот" и "Злополука" за сметка на своя бюджет.

Раздел ІІІ
Материално и социално осигуряване
Чл. 28. На служителите на агенцията ежегодно се изплащат суми за представително облекло при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
Чл. 29. (1) Министърът на финансите или упълномощени от него длъжностни лица определят органите и служителите на агенцията, които имат право на добавка за работа в агенцията, както и индивидуалния й размер за всяко лице по предложение на директора на агенцията.
(2) Средствата по ал. 1 се определят в размер 35 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включват в закона за държавния бюджет за съответната година.

Раздел ІV
Взаимодействия
Чл. 30. (1) При осъществяване на своите функции органите на агенцията взаимодействат с органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Агенция “Митници”, Агенцията за финансово разузнаване, Агенцията за държавни вземания, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и данъчната администрация.
(2) Условията и редът за осъществяване на взаимодействието по 
ал. 1 и за обмена на информация се определят със съвместни инструкции на ръководителите на съответните ведомства.
(3) Взаимодействието с органите на  Министерството на вътрешните работи, следствието и прокуратурата се урежда със съвместна инструкция на министъра на финансите,  министъра на вътрешните работи и главния прокурор.

Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 31. Който не изпълни разпореждане на орган на агенцията, направено в изпълнение на функциите му, се наказва с глоба от 1000 до 
2000 лв.
Чл. 32. Който без уважителни причини не се яви, след като е редовно призован, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. и се довежда принудително.
Чл. 33. Който откаже съдействие, не осигури достъп или не предостави информация в нарушение на разпореждане на орган на агенцията, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
Чл. 34. Органите и служителите на агенцията, които разгласят, предоставят, публикуват, използват или разпространяват по друг начин данни и обстоятелства, станали им известни по повод или при изпълнение на служебните им задължения, ако извършеното не представлява престъпление, се наказват с глоба от 10 000 до 20 000 лв. и се лишават от правото да заемат съответната длъжност за срок от 1 до 3 години.
Чл. 35. (1) Нарушенията по тази глава се установяват с актове, съставени от фискални агенти, определени със заповед от директора на агенцията, а наказателните постановления се издават от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон "контролирана доставка и покупка" са методите, чрез които се допуска извършването на доставки под контрола и наблюдението на органите на агенцията с цел да бъдат разкрити лицата, участващи в извършване на нарушението, връзките между тях и механизмите на данъчните престъпления и нарушения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г. и бр. 42, 112 и 114 от 
2003 г.) се правят следните изменения и допълнения: 
1. В чл.12, ал. 2 се създава т. 5:
"5. по писмено искане на орган на Националната агенция за фискални разследвания.”
2. В чл. 87 ал. 4 се изменя така:
“(4) В случай че в хода на извършване на данъчни проверки и ревизии от органите на данъчната администрация е възникнало основателно съмнение за престъпление срещу данъчната и осигурителната система, териториалният данъчен директор писмено уведомява съответния ръководител на звено на Националната агенция за фискални разследвания.” 
§ 3. В  Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 1997 г.; изм. и доп., 
бр. 15, 21, 52, 70 и 89 от 1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 1, 24, 63, 84 и 92 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45, 91 и 92 от 2002 г. и бр. 31 от 2003 г.) в чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 се създава т. 5:
“5. директорът на Националната агенция за фискални разследвания при данни за извършено престъпление.”
2. Алинея 7 се изменя така: 
“(7) По писмено искане на директора, съответно на Националната служба за борба с организираната престъпност, на Националната следствена служба, на Националната полиция и на Националната агенция за фискални разследвания, банките са длъжни да предоставят информация за наличностите и движението по сметките на дружествата с над 50 на сто държавно и/или общинско участие.”
§ 4. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., 
бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 и 31 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп.,  бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 
1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 
1986 г.; изм. и доп.,  бр. 37, 91 и 99  от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 
1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г.  - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г. и бр. 45 и 92 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 93:
а) точка 14 се изменя така:
“14. "Данъци в големи размери" са тези, които надхвърлят пет хиляди лева, а "данъци в особено големи размери" са тези, които надхвърлят петдесет хиляди лева.”
б) създават се т. 25 и 26:
“25. "Данъчно задължение" е задължението за заплащане на установено по вид и размер данъчно вземане, възникнало въз основа на закон или въз основа на акт на данъчен орган. 
26. “Данъчно вземане” са вземанията за републиканския бюджет от данъци и вземанията за общинските бюджети от местни данъци.”
2. Създава се нов чл. 255:
“Чл. 255. Който умишлено избегне плащането на данъци или осигурителни вноски по какъвто и да е начин и извършеното не е маловажен случай, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.”
3. Досегашният чл. 255 става чл. 255а и в него ал. 1 се изменя така:
“(1) Който избегне плащането на данъчни задължения в големи размери, като не подаде декларация, която се изисква по силата на закон, или потвърди неистина, или затаи истина в подадена декларация, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба в размер на укритите данъчни задължения, но не по-малко от десет хиляди лева.”
4.  Член 256 се изменя така:
“Чл. 256. Който с цел да осуети установяването на данъчни задължения в големи размери води счетоводна отчетност или ползва счетоводни документи с невярно съдържание, неистински или преправени документи, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.”
5. Създават се чл. 257а – 257з:
“Чл. 257а. (1) Който не плати в законоустановения срок данъчни задължения в големи размери, които не са обезпечени по реда на Данъчния процесуален кодекс, и извърши действия или бездейства с цел да направи частично или напълно невъзможно плащането на данъчни задължения, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години и глоба в размер на неплатените данъчни задължения, но не по-малко от десет хиляди лева.
(2) Когато данъчните задължения по ал. 1 са в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и глоба в размер на неплатените данъчни задължения, но не по-малко от десет хиляди лева.
(3) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е глоба в двоен размер на неплатените данъчни задължения, налагана по административен ред.
Чл. 257б. (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго облага в големи размери чрез неправомерно получаване на суми от държавния бюджет или намаляване на данъчно задължение, или отклонение от данъчно облагане, въвежда в заблуждение данъчен орган чрез укриване на данни и обстоятелства, имащи значение за облагането, или чрез съзнателно предоставяне на неверни данни, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. 
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на служител от данъчната администрация или на дипломиран експерт-счетоводител или сумите са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от петдесет хиляди до сто хиляди  лева.
Чл. 257в. (1)  Който образува или ръководи организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва престъпления по тази глава, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(2) Който участва в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва престъпления по тази глава, се наказва с лишаване от свобода до пет до десет години.
Чл. 257г. (1) Който участва в преобразуване на търговски дружества или в сделки, като знае, допуска или е следвало да предполага, че действията се извършват с цел да не се плати данъчно задължение в големи размери, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
(2) В случаите по ал. 1, когато действията се извършват с цел да не се плати данъчно задължение в особени големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.
Чл. 257д. Който извършва финансови операции и търговска дейност или контактува с данъчната администрация под чуждо име, с чужд, неистински или подправен документ за самоличност с цел отклонение или подпомагане избягване от данъчно облагане, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години. 
Чл. 257е. Който в качеството си на упълномощен представлява предприятие, като знае, допуска или е следвало да предполага, че с действията или бездействията си спомага за избягване и/или отклонение от данъчно облагане на предприятие, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.
Чл. 257ж. (1) Когато деянията по чл. 257д и 257е са извършени с участието на служител от данъчната администрация или на дипломиран експерт-счетоводител или данъчните задължения са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от петдесет хиляди до сто хиляди лева.
(2) В маловажни случаи по чл. 257д и 257е наказанието е глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, налагана по административен ред.
Чл. 257з. (1) Който скрие пред данъчен орган, продаде на по-ниска от пазарната стойност или подари принадлежащи към неговото имущество активи, опрости свое вземане, скрие такова вземане, удовлетвори или признае несъществуващо задължение с цел да избегне плащане на данъчно задължение в големи размери, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с цел укриване на данъчни задължения в особено големи размери, се наказва с лишаване от свобода от три до осем години и глоба от петдесет хиляди до сто хиляди лева.”
6. Член 258 се изменя така:
“Чл. 258. (1) Който противозаконно пречи на данъчен орган да изпълни свое законово задължение, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.
(2) Ако деянието по ал. 1 е извършено чрез сила или заплашване, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.”
7. Създава се чл. 260а:
“Чл. 260а. За престъпления по чл. 257, ал. 1, 257а, ал. 2, чл. 257б, ал. 1 
и 2, чл. 257в, ал. 1 и 2, чл. 257г, ал. 2, чл. 257д и чл. 258, ал. 2 съдът може да постанови конфискация на част или на цялото имущество на виновния и да го лиши от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7, а в случаите на престъпления по 
чл. 256, чл. 257а, ал. 1, чл. 257г, ал. 1, чл. 257д, чл. 258, ал. 1 и чл. 259 и 260 да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 или 7.”   
§ 5. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 89 от 1974 г.; попр., бр. 99 от 1974 г., бр. 10 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 84 от 1977 г., бр. 52 от 1980 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 38 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г., 
бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1990 г., бр. 39, 109 и 110 от 1993 г., бр. 84 от 1994 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 107 и 110 от 1996 г., бр. 64 от 1997 г.; попр., бр. 65 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1997 г., бр. 21 от 1998 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 45 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 26 и 70 от 1999 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г. и бр. 50 и 57 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 48 ал. 2 се изменя така: 
“(2) Дознатели са служителите на Министерството на вътрешните работи, определени със заповед на министъра; за престъпления по чл. 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс - и митническите служители, определени със заповед на министъра на финансите, а за престъпления по чл. 227б, 234 и 255-259  включително, както и по чл. 260, ал. 2 и чл. 313, ал. 2 от Наказателния кодекс – фискалните агенти от дирекция “Фискални разследвания” на Националната агенция за фискални разследвания, определени със заповед на министъра на финансите.”
2. В чл. 111 ал. 2 се изменя така:
“(2) За тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, раздели I, II, IV, V, VIII и IХ, глава пета, раздели I - VI, глава шеста, раздели ІІ, III и IV, глава седма, глава осма, раздели I - IV, глава единадесета, раздели I - IV, глави дванадесета, тринадесета и четиринадесета, както и за всички престъпления по глава девета "а" от особената част на Наказателния кодекс веществени доказателствени средства са и кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, записи върху носител на компютърни информационни данни, фотоснимки и белязани предмети, изготвени по реда на този кодекс.”
3. В чл. 111б:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “както и от органите на Националната агенция за фискални разследвания в кръга на тяхната компетентност”;
б) в ал. 2 след думите “министърът на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя “съответно министърът на финансите”. 
4. В чл. 112, ал. 6 след думите “Министерството на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя “съответно Националната агенция за фискални разследвания”.
5. В чл. 113, ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя “съответно на министъра на финансите”.
6. Член 113а се изменя така:
“Чл. 113а. Веществените доказателствени средства, изготвени по 
чл. 111, ал. 2, с изключение на тези по чл. 111в, се съхраняват от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, съответно на Националната агенция за фискални разследвания, и се предоставят на съда и на органите на досъдебното производство заедно с искането за използване на специалното разузнавателно средство, разрешението на съдията и разпореждането на министъра на вътрешните работи, съответно на министъра на финансите.”
7. Създават се чл. 154а – 154г:
“Чл. 154а. (1) В случаите на фискално разследване от органите на Националната агенция за фискални разследвания прокурорът може да поиска назначаване от съответния окръжен съд по месторегистрация на търговеца на особен представител на юридическо лице или едноличен търговец, чиито представители или управителни органи са разследвани или обвиняеми, с изключение на случаите, когато търговецът е банка.
(2) Назначаването на особения представител се извършва, в случай че са налице достатъчно основания да се допусне, че чрез дейността си търговецът ще нанесе щети на държавния бюджет.
(3) Особеният представител следва да отговаря на изискванията на чл. 121, ал. 1, т. 1-4.
Чл. 154б. (1) Особеният представител представлява търговеца и го управлява. Той може да извършва разпоредителни действия с имуществото на търговеца с разрешение на съда.
(2) От момента на назначаването на особения представител всякакви действия, извършени от представителите и управителните органи на дружеството, са недействителни и трети лица не могат да черпят права от тях.
Чл. 154в. (1) Съдът разглежда искането на прокурора в тридневен срок от постъпването му в закрито заседание и се произнася в същия ден с определение. Обжалването на определението не спира неговото изпълнение.
(2) Назначаването на особения представител се вписва незабавно по фирменото дело на търговеца.
Чл. 154г. (1) Прекратяването на мярката е допустимо не по-рано от шест месеца след назначаването на особения представител или при прекратяване на наказателното производство.
(2) Когато съдът е отхвърлил искането на управителните органи на търговеца за отменяне на мярката, ново искане може да се подаде след изтичане на шест месеца от определението на съда.
(3) Съдът по искане на прокурора може да назначи друг особен представител.” 
8. В чл. 171:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така: 
“1. за престъпления от общ характер, които са подсъдни като първа инстанция на окръжния съд, с изключение на престъпленията по чл. 234 и 
255 - 259 включително и по чл. 260, ал. 2 от Наказателния кодекс, както и за престъпления по чл. 122, 134, 142, 142а, 143, 143а, чл. 152, ал. 1, 2 и 3, 
чл. 162 - 167, 169, 201 - 205, 212, 212а, 220 - 223, 227в - 227е, 240, 282 - 285, 
304 - 307, 320, 339а и чл. 343, ал. 1, буква "б" и ал. 3, буква "а";”
б) създава се ал. 4:
“(4) За престъпления по чл. 227б, чл. 234 и 255-259  включително, както и по чл. 260, ал. 2 и чл. 313, ал. 2 от Наказателния кодекс  се провежда дознание от Националната агенция за фискални разследвания.”
9. В чл. 410а се създава ал. 3:
“(3) Фискалният агент от Националната агенция за фискални разследвания приключва фискалното разследване в двумесечен срок и изпраща с мнение делото на прокурора. В случаите на фактическа и правна сложност прокурорът може да продължи срока с още два месеца.” 
§ 6. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г. и бр. 17 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 6: 
“6. Националната агенция за фискални разследвания.”
2. В чл. 16:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
“(2) В случаите на писмени разрешения, издадени на орган на Националната агенция за фискални разследвания, писменото разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства до дирекция “Специални разузнавателни средства и експертизи” на Националната агенция за фискални разследвания се дава от министъра на финансите или от писмено упълномощения от него заместник-министър на финансите.” 
3. Член 17 се изменя така: 
“Чл. 17. В неотложни случаи прилагането на специални разузнавателни средства може да започне веднага след получаване на писменото разрешение по чл. 15, за което незабавно се уведомява министърът на вътрешните работи, съответно министърът на финансите или писмено упълномощените от тях заместник-министри.” 
4. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:  
“(1) В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежки умишлени престъпления или заплаха за националната сигурност специалните разузнавателни средства могат да се използват и без разрешение на органа по чл. 15 въз основа на разпореждане на органите по чл. 17.”
5. Член 19 се изменя така:
“Чл. 19. Министърът на вътрешните работи, съответно министърът на финансите или писмено упълномощените от тях заместник-министри, могат преди изтичането на срока да прекратят прилагането на специални разузнавателни средства, за което писмено се уведомява органът по чл. 15.”
6. В чл. 20, ал. 1 се създава изречение второ:
“В случаите по чл. 13, ал. 1, т. 2 специалните разузнавателни средства се осигуряват и прилагат единствено от дирекция “Специални разузнавателни средства и експертизи” на Националната агенция за фискални разследвания.”
7. В чл. 29, ал. 3 т. 2 се изменя така:
“2. разпореждането на министъра на вътрешните работи, съответно на министъра на финансите или на упълномощените от тях заместник-министри;”.
8. Член 30 се изменя така: 
“Чл. 30. При получаване на резултати извън направеното искане, отнасящи се до компетентността на други органи по чл. 13, ал. 1, се уведомява незабавно министърът на вътрешните работи или писмено упълномощеният от него заместник-министър на вътрешните работи, а в случаите на получени резултати от дирекция “Специални разузнавателни средства и експертизи” на Националната агенция за фискални разследвания – министърът на финансите или писмено упълномощеният от него заместник-министър на финансите, който взема решение за ползването на специалните разузнавателни средства.”
9. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
“(1) Веществените доказателствени средства се съхраняват от органите на Министерството на вътрешните работи, съответно от органите на Националната агенция за фискални разследвания, до образуване на предварителното производство.”
10. В чл. 32 накрая се поставя запетая и се добавя “както и за установяване на данъчни задължения в особено големи размери при образувано производство от данъчната администрация, когато необходимите данни не могат да бъдат събрани по друг начин”.
11. В чл. 34, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “а в случаите на използване на тези средства и на събрани данни от дирекция “Специални разузнавателни средства и експертизи” на Националната агенция за фискални разследвания – от министъра на финансите”.
12. В чл. 37 ал. 1 се изменя така:
“(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от упълномощените от директора на съответната дирекция по чл. 20, ал. 1 лица, а наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, съответно от министъра на финансите или от упълномощените от тях длъжностни лица.”
13. Параграф 2 от Заключителните разпоредби се изменя така: 
“§ 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на вътрешните работи, съответно на министъра на финансите, които дават указания по прилагането му съобразно компетентността си.” 
§ 7. В  Закона за застраховането (обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г.; доп., бр. 1 от 1997 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 21 от 
1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., бр. 21, 51, 93 и 132 от 1998 г., бр. 88 от 
1999 г., бр. 83 и 97 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 96 и 107 от 2002 г. и бр. 8 от 2003 г.) в чл. 7 се създава ал. 5:
“(5) Сведения относно застрахователното правоотношение се предоставят от застрахователя въз основа на писмено искане на  директора на Националната агенция за фискални разследвания.”
§ 8. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, 
бр. 85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г. и бр. 31 от 2003 г.) в глава трета се създава  чл. 20а: 
“Чл. 20а. В случай че в резултат на проучване, анализиране и разкриване на информацията, получена от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, бъдат установени единствено данни за укрити сделки, недекларирани доходи, печалби и имущества, Агенцията за финансово разузнаване писмено уведомява органите на Националната агенция за фискални разследвания за установените факти и обстоятелства, свързани с отклонение от данъчно облагане.” 
§ 9. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 
1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16  и 22 от 2003 г. и бр. 6 от 2004 г.) се създава  § 12б: 
“§ 12б. Режимът по чл. 91, както и правомощията по чл. 165, ал. 2, т. 1 се ползват и от органите на Националната агенция за фискални разследвания при упражняване на определените им по Закона за Национална агенция за фискални разследвания правомощия и при спазване изискванията на чл. 170.”
§ 10. Неприключените досъдебни наказателни производства за престъпления срещу данъчната и осигурителната система се довършват по реда, по който са започнати.
§ 11. Министерският съвет приема правилника по чл. 4, ал. 3 в 
3-месечен срок от влизането на закона в сила.
§ 12. Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за Национална агенция за 
фискални разследвания



Законопроектът е разработен с оглед присъединяването на Република България към Европейския съюз, което поставя страната пред нови предизвикателства. Включването в европейското семейство налага да отговорим на високите критерии и изисквания, които се поставят пред нас. Следва да бъдат осъществени адекватни законодателни промени, които да позволят разрешаването на проблемите във финансовата сфера и по-специално в данъчната и осигурителната система, доколкото ако не бъдат пресечени нарастващите случаи на данъчни измами и не бъде засилено равнището на фискална дисциплина, това  ще рефлектира върху нашите европейски партньори. Съответно това би се отразило изключително неблагоприятно на страната ни и би създало отношение към нея като към неблагонадежден партньор в развитието на европейската интеграция. 
Създаването на агенцията ще осигури ефективно протичане на процеса по разкриване и разследване на престъпните деяния, засягащи данъчната и осигурителната система, което от своя страна ще доведе до повишаване на доверието на гражданите в държавната система и засилване на общата превенция спрямо правонарушителите и не на последно място до подобряване събираемостта на държавните приходи. Законопроектът предвижда Националната агенция за фискални разследвания да бъде специализиран държавен орган за провеждане на досъдебно наказателно производство за престъпления, които засягат данъчната и осигурителната система. Агенцията ще бъде юридическо лице към министъра на финансите, с което ще се осигури провеждането на държавната политика в дейността по пресичането и разкриването на престъпните деяния, повишаването на фискалната дисциплина и нарастването на приходите в държавния бюджет. Предвижда се общият контрол и ръководството върху нейната дейност да бъдат  възложени на министъра на финансите. Европейската практика потвърждава, че министърът на финансите, който е политически отговорен за прилагането на данъчното законодателство и за осигуряването на данъчните приходи в бюджета, следва да упражнява и ръководството, и контрола върху тази структура.
Законопроектът предвижда опростена и рационализирана структура на агенцията, която с оглед на характера на  функциите и извършваната дейност следва да е силно централизирана. Това се налага и от същността на престъпленията, които ще бъдат разследвани от нея, а именно престъпни деяния с организиран характер, с многобройни прояви в различни части от територията на страната. С оглед ясното разпределение на отговорностите и създаването на реални предпоставки за защита на правата на гражданите уредбата относно  дирекциите, които ще осъществяват функции по Наказателно-процесуалния кодекс и по Закона за специалните разузнавателни средства, е дадена в законопроекта. По този начин лесно и бързо ще се установи дали фискалните агенти при изпълнение на служебните си задължения спазват установената от закона компетентност, което ще позволи реализацията на отговорността спрямо длъжностно лице, което е излязло извън рамките на своята компетентност, да бъде бърза и безкомпромисна.
Нарастването на престъпленията срещу данъчната и осигурителната система не само застрашава изпълнението на държавния бюджет, но и заплашва цели сфери на обществения живот, които зависят изцяло от държавните ресурси, като здравеопазване, образование, култура и т.н.  Нарастват случаите на установяване на вземания, които още към момента на установяването им са практически несъбираеми. Това положение е пряко свързано с механизма на данъчните измами и с фигурата на липсващия търговец при т.нар. в европейската практика “въртележка” - тип данъчни измами, с които имат голямо сходство измамите в България. Специфика на данъчните измами е, че обикновено организаторът не кумулира данъчни задължения и много трудно би могъл да се свърже с престъпната дейност. Данъчните задължения се натрупват при множеството участници в измамата. Организираният характер на този тип престъпна дейност прави извънредно трудно разкриването на престъпната мрежа и събирането на достатъчно доказателства спрямо движещите фигури в нея. Това положение налага радикални мерки, тъй като очевидно досегашните средства и мерки в борбата с тази престъпна дейност не са достатъчни за постигането на тези цели. С оглед на това за ефективното осъществяване на функциите на агенцията на нейните органи ще се предоставят широки и изключителни правомощия – да използват и прилагат специални разузнавателни средства, да искат разкриване на банкова и застрахователна тайна и др. Това е необходимо и за бързото и ефикасно идентифициране на престъпната дейност и нейното пресичане с цел минимализиране на щетите, които държавният бюджет понася от такива деяния. 
Само чрез такива решителни мерки ще бъде преодоляна недостатъчната успеваемост на разследващите органи по  разкриването на тези престъпления, ще бъде премахнато чувството за ненаказуемост у извършителите, демотивацията на обществото за спазване на данъчното и осигурителното законодателство и липсата на респект към органите на държавната власт. 
Инкорпорирането на Националната агенция за фискални разследвания в структурата на правоохранителните органи на Република България предполага   промени в редица закони. 
На първо място изменения и допълнения са предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за специалните разузнавателни средства. Чрез тези промени се открива възможност органите на агенцията да извършват разследвания за престъпления срещу данъчната и осигурителната система, като се включат в кръга дознатели, определен от Наказателно-процесуалния кодекс. 
Особено важни са промените, които се предвиждат в Наказателния кодекс. Разпоредбите, които действат към момента, вече не отговарят  на настъпилите промени в отношенията в данъчната и осигурителната сфера и не покриват многообразните случаи на общественоопасни деяния, които засягат особено силно устоите на данъчната и осигурителната система, а по този начин засягат косвено и държавността. Основно конституционно задължение на гражданите съгласно чл. 60 от Конституцията на Република България е да плащат установените със закон данъци и такси, което предполага държавата да предприеме ефективни мерки за противодействие на  засилващата се вълна на данъчни и осигурителни измами чрез криминализирането на тези деяния. Предлаганите нови състави криминализират различни форми на данъчни измами. Създаден е и общ състав, който обхваща различни други начини на избягване плащането на данъци и осигурителни вноски. Засилена е тежестта на наказанията, като почти във всички случаи санкцията лишаване от свобода е съпроводена и с глоба, която се определя в абсолютен размер или в зависимост от размера на укритите задължения, като същевременно съдът може да наложи и конфискация на имуществото на престъпника. Отнемането на тези средства от престъпния деец ще доведе до отнемане на възможността да извършва престъпления. 
Предлагат се промени и в Закона за специалните разузнавателни средства, чрез които Националната агенция за фискални разследвания ще се включи сред кръга от субекти, които могат да използват и прилагат специални разузнавателни средства.
Предвидени са  изменения и допълнения и в други закони - Данъчния процесуален кодекс, Закона за банките, Закона за застраховането, Закона за мерките срещу изпирането на пари и др. 
Чрез промените в Данъчния процесуален кодекс ще се регламентират отношенията между агенцията и данъчната администрация. С оглед бързината и оперативността на разследването, провеждано от органите на агенцията, се предлага да бъде определен  опростен ред за предоставяне на информация от данъчната администрация по искане на органите на агенцията. Така те ще могат да ползват бързо един от най-важните информационни ресурси в своята работа - информацията, събирана от данъчната администрация. Засилването на връзките и процесите на координация и сътрудничество между двете организации ще бъде подпомогнато не само от законовите разпоредби и дейността на общия ръководител на двете институции - министърът на финансите, но и от възможността те сами да определят взаимодействието помежду си чрез предвидената в законопроекта обща инструкция за взаимодействие. Тези мерки и институционалната близост на двете звена ще генерират ефективност на тяхната дейност, доколкото връзката между дейността на данъчната администрация и правоохранителните органи е пряка и непосредствена – ефективността при разследването на данъчните престъпления кумулира качествено подобряване при дейността на данъчната администрация и обратното – ефективното изпълнение на задачите от страна на данъчната администрация означава и по-бързо и ефикасно локализиране на значимите случаи на данъчни измами и съответно повече информация, която да подпомогне дейността на правоохранителните органи.
С промените в Закона за банките и в Закона за застраховането ще се създаде  възможност за  разкриване на банкова и застрахователна тайна за изпълнение на функциите и задачите на агенцията, като с цел създаване на предпоставки за избягване на евентуални злоупотреби е предвидено искането за разкриване на банкова и застрахователна тайна да се прави единствено от директора на агенцията.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски)

