СЪЮЗ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съюзът на данъкоплатците в България ( СДБ ) е учреден на 12.12.1991 година в София като
независима, непартийна доброволна обществена организация. Учредители на Съюза са: проф.
Велчо Стоянов, проф. Филип Рачев, доц. Николай Бузов, доц. Костадин Иванов, Георги Конев, Илия
Николов, Виден Виденов, Георги Лазаров и други. СДБ е член на Световната ( WTA )и Европейската
( ETA ) асоциации на данъкоплатците от 1998 година.
СДБ има за цел професионално подпомагане и защита на интересите на данъкоплатците
от една страна, и осъществяването на обществен надзор за рационално и ефективно използване
на събраните от данъкоплатците средства по линията на държавните и общиските разходи, от
друга страна.
По-конкретни цели и задачи на СДБ са: Разясняване на данъчното законодателство,реда и
начина за облагане и събиране на данъците; Защита на интересите на данъкоплатците от
неправомерни действия на данъчните и други държавни органи; Съдействие за изграждане у
данъкоплатците и данъчните органи на висок данъчен морал, висока данъчна дисциплина,
акуратност и толерантност при изпълнение на техните задължения; Съдействие на държавните
органи за изграждането на рационална, опростена и ефективна данъчна система и провеждането
на обоснована данъчна политика; Осъществяване на обществен надзор и контрол за икономично,
рационално и ефективно използване на събраните данъчни приходи по линията на държавните
разходи;Запознаване на международния опит, синхронизация с данъчното законодателство на
Европейския съюз и тенденции в развитието на данъчната теория, законодателство и техника на
облагане. Постигането на така поставените цели и задачи е осъществявано чрез: разпространение
сред данъкоплатците на данъчно-финансова просвета и информация; участие по осъществяване
на издателска дейност по данъчната проблематика; провеждането на научно-практически
конференции, семинари и други за разясняване и обсъжданет на важни финансово-данъчни
проблеми; съдействие и подпомагане на държавните органипри изграждане на данъчно
законодателство, на данъчната система и политика.
Основно тези функции са изпълнени от Бюрото за данъчни консултации, създадено по
договор за съвместна дейност между БТПП и СДБ. Чрез Бюрото за данъчни консултации са давани
компетентни отговори и консултации по въпросите на данъците и данъчното облагане на местни
физически и юридически лица, чуждестранни фирми, търговски представителства и други.
Членове на УС на СДБ редовно са участвали в организираните от БТПП и СДБ кръгли маси,
бизнес-срещи с неправителствени организации, семинари и консултации. Участието се е
изразявало в даване на писмени и устни становища и предложения по данъчни проекто-закони за

промени в данъчното законодателство. При срещи с чуждестранни инвеститори е разяснявано
данъчното законодателство на Република България при упражняване на стопанска дейност на
чуждестранни лица у нас. Членове на УС са вземали участие в заседанията на Консултативния
съвет по данъчна политика при Министерството на финансите ( Национален съвет по данъчна
политика). От името на Съюза са давани експертни становища по искане на МФ, БТПП, КНСБ и др.
по въпросите на данъчното облагане, данъчната политика и политиката на доходитеза развитие
на дребния и среден бизнес – гръбнака на всяка просперираща икономика. Активно участие са
взели членовете на УС в кръгли маси, организирани с депутати от Народното събрание,
представители от КНСБ и Асоцията на дипломираните експерт-счетоводители по проекто –
предложения за нови данъчни закони. Със съдействието на на СДБ се издават сп. „ Данъчна
практика“, сп. „ Данъчен експерт “ и редовно се поддържа рубриката „ Данъци“ в бюлетина на
БТПП – „ Инфобизнес“ .
При пререгистрацията на СДБ, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел е
избрано ново ръководство в състав: председател Николай Попов и членове – Георги Лазаров и
проф. Велчо Стоянов ( почетен председател ). Представители на УС на СДБ са били делегати на
международните конференции и конгреси през годините организирани от WTA и ETA в Стокхолм,
Киев, Санкт-Петербург, Брюксел и др. на които се провеждат срещи с асоциации, федерации и
съюзи на редица страни, на които се обменя международен опит, споделят се успешни практики и
иновативни идеи. През 2002 година, председателят Николай Попов като делегат участва в
Учредяването на Международен Комитет за защита на правата на данъкоплатците в Централна
Европа и Централна Азия. През 2003 година по покана на УС на СДБ за първи път в България
пристига на официално посещение Президента на Световната Асоциация на данъкоплатците , Г-н
БЬОРН ТАРАС-УОЛФБЕРГ. Заедно с ръководството на СДБ президентът на WTA участва в срещи с
Министъра на Финансите и Зам. Минитъра на Финансите с ресор данъчна политика, с Управителя
на БНБ, с икономически съветници на Президента на РБ, с Народни представители. Г-н ТарасУолфберг заедно с председателя на УС на СДБ участват в пресконференция организирана със
съдействието на БТПП, както и в редица предавания по национални и кабелни телевизии.
Изнесени са лекции на студенти в УНСС и няколко други университета в София.
Със своя опит и познаване на проблемите на данъкоплатците повече от две десетилетия,
както и с активното участие в международни форуми и обмен на информация с международните
асоции, членове на WTA и ETA, СДБ е изключително полезен при усъвършенстването на данъчната
система и съдейства за положителното развиване на данъчната теория, данъчното
законодателство и техники на облагане за по-голяма прозрачност и ефективност .
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