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Български център за нестопанско право
Български фонд за жените
Институт за развитие на публичната
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Център за независим живот
Център за приобщаващо образование
Български институт за правни
инициативи
Фондация „Благотворителност“
Фондация „Искам бебе“
Фондация „Помощ за
благотворителността в България“
Фондация „Ресурсен център Билитис“
Фондация „Светът на Мария“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Неизменна част от публичните функции на НАП е осъществяването на
контрол по спазването на данъчното и осигурителното законодателство.
Всъщност има сериозни обществени очаквания към този контрол и въвеждането
на ясни правила, спазвани от всички в данъчната сфера.
Както е публично известно проверки и ревизии се извършват от НАП
освен по правилата на вътрешна селекция и оценка на риска, но и по сигнали,
често подавани от правоохранителните органи и представители на
обществеността. И възможността НАП да бъде сезирана от физически и
юридически лица е едно от характерните проявления на гражданския контрол.
Не виждам причина сигнализирането от страна на граждани и организации към
приходната администрация да бъде ограничавано. Подобни действия биха били
в противоречие както на действащата нормативна уредба в Република България,
така и на установените демократични принципи.
Не се съмнявам, че познавате правната уредба на ДОПК и АПК, която
регулира възможността за подаване на сигнали. Нито законодателството, нито
практиката на НАП допускат сигналите да бъдат преценявани, респ. оставяни
без разглеждане на принципа, че подателят им изпитва „остра непоносимост
към отделни групи хора и публично не приема европейските ценности“. Трябва
да отбележа, че разглеждаме всички сигнали за потенциални данъчни нарушения
по идентичен начин без оглед от кого и срещу кого са подадени.

Категорично не приемам внушението, че проверката, възложена от НАП
на БХК е „цензура, показна акция, размахване на пръст… политическа
поръчка… пропаганда“ или каквато и да е форма за натиск или репресия.
Проверката, която извършват служителите на НАП цели единствено да установи
дали има отклонение от данъчно облагане или не. В този смисъл мога изцяло да
гарантирам, че тази проверка ще бъде извършена при пълно спазване на
изискванията на закона и установените в Агенцията вътрешни правила. Убеден
съм и в безпристрастността и професионализма на колегите си, както съм и
сигурен, че ако няма допуснати нарушения от страна на Българския хелзинкски
комитет, не би могло да има и никакви неблагоприятни последици за
организацията.
Напълно съзнавам ролята на гражданския сектор, важността на
неправителствените организации за развитието на демокрацията. Но това съвсем
не означава, че никога и по никакъв повод те не могат да бъдат проверявани.
Озадачен съм от твърденията ви, че изпълнението на възложените със закон
функции на НАП може да повлияе негативно на дарителски практики или
оттегляне на средства от България. Не виждам никаква причина за подобно
допускане.
Обективността изисква да припомня, че тази проверка не е единственото
контролно действие от НАП спрямо БХК за периода на съществуването на
организацията. Учудва ме, че при предишната ревизия не е последвала никаква
правна или обществена реакция от комитета.
Доколкото ситуацията поражда значителен публичен дебат и в унисон с
убеждението на екипа на НАП, че трябва да работим в обществен интерес и по
прозрачен начин, бих предложил да публикуваме резултатите от проверката след
нейното приключване. Това ще позволи на обществеността свободно и
безпристрастно да прецени законността на действията на НАП. Доколкото обаче
подобно действие ще доведе до разкриване на данни, представляващи данъчна
и осигурителна информация, ще бъде необходимо изричното писмено съгласие
от страна на БХК, което се надявам да получим.
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