                      Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Обн. ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г. 
и бр. 12 от 2009 г.)


 Параграф единствен.

„§ 68 на Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 12 от 13.02.2009 г.) се изменя така:
„§ 68. Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник", и § 2-10, § 12, т. 1, т. 2, ал. 3, § 13-22, § 24-35, § 36, ал. 1-4, § 37-51, § 52, т. 1-3, т. 4, б. а, т. 7, б. е, ал. 10-11, т. 8, б. а, т. 9, т. 12, § 53-64, които влизат в сила от 1 януари 2010 година.”






МОТИВИ

КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


В Държавен вестник, бр.12 от 13 февруари 2009 г. е обнародван ЗИД на ДОПК, съгласно който считано от 1 май 2009 г. следва да се осъществи вливането на АДВ в НАП и служителите на НАП да преминат към статут на държавни служители. 
Преди приемането на посочения ЗИД на ДОПК през м.февруари 2009 г., бяха обсъждани няколко предложения пред народните представители относно старта на предвидените реформи, а именно – октомври/ноември на 2008 г., януари 2009 г., февруари 2009 г. 
Решението за преминаването на дейности и функции от Агенцията за държавни вземания към Националната агенция за приходите беше взето при гарантирана фискална стабилност на бюджетните приходи. Реализирането на предвидената реформа с начална дата 01.05.2005 г. следва да бъде съобразена с реалната икономическа и финансова криза, в следствие на която е налице потенциален риск за изпълнението на бюджета на страната.
В тази връзка началната дата 01.05.2009 г. относно вливането на две приходни администрации отговорни за осигуряване изпълнението на  бюджет`2009 в средата на текущата финансова година следва да бъде сериозно и отговорно преосмислено.   
На фона на икономическата ситуация, предстоящите парламентарни избори и сформирането на ново правителство, такава мащабна организационна реформа в приходните администрации в същия период не е целесъобразна.    
За да гарантира бюджетните приходи Националната агенция за приходите  трябва да продължи да мобилизира на 100 % капацитета и усилията на човешкия си ресурс. Същевременно преминаването на АДВ в НАП от 01.05.2009 г. ще възложи редица нови и допълнителни ангажименти на основните звена и служители от НАП – обслужване, ревизии, събиране, което ще окаже  влияние върху цялостната дейност. 
Не на последно място преминаването на служителите от НАП към статута на държавен служител считано от  01.05.2009 г. реализира на практика две различни по рода си организационни промени в едно и също време. 
С оглед изложените аргументи преминаването на дейности и функции от Агенцията за държавни вземания към Националната агенция за приходите следва да бъде отложено и да се реализира от 01.01.2010 г., като за целта предлагаме да се извърши законодателна промяна.
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