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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Молбата, посочена в параграф 

1, може да съдържа мотивирано 

искане за конкретно 

административно разследване. 

Запитаният орган извършва 

административно разследване в 

сътрудничество със запитващия 

орган. За целта могат да бъдат 

използвани инструментите и 

процедурите, посочени в членове 28 –

 30 от настоящия регламент. Ако 

запитаният орган прецени, че не е 

необходимо административно 

разследване, той незабавно уведомява 

запитващия орган за мотивите за 

това решение. 

4. Когато компетентен орган на 

държава членка счита, че е 

необходимо административно 

разследване, той внася мотивирано 

искане. Запитаният орган не отказва да 

извърши въпросното разследване и, ако 

информацията вече е налична, я 

предоставя незабавно на запитващия 

орган, преди получаването на искане. 

Държавите членки гарантират, че между 

запитващия орган и запитания орган 

има постигнати договорености, 

съгласно които оправомощените от 

запитващия орган длъжностни лица 

вземат участие в административното 

разследване, извършвано на територията 

на запитания орган, с оглед събирането 

на информацията, посочена във втора 

алинея. Административното 

разследване се провежда съвместно от 

длъжностните лица на запитания и на 

запитващия органи в дух на 

продуктивно сътрудничество. 

Длъжностните лица на запитващия 

орган имат достъп до същата 

информация,  документи и 

помещения и, доколкото това е 

позволено съгласно 

законодателството на запитаната 
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държава членка, могат да разпитват 

директно физически лица с цел 

откриване и противодействие на 

трансграничните измами с ДДС, 

които понастоящем подкопават 

националните данъчни основи. 

Независимо от разпоредбите на първа 

алинея, провеждането на разследване 

относно сумите, декларирани от 

данъчно задължено лице, установено в 

държавата членка на запитания 

орган, и облагаеми в държавата 

членка на запитващия орган, може да 

бъде отказано само поради следните 

причини: 

 

а) на основанията, предвидени в 

член 54, параграф 1, въз основа на 

преценка от страна на запитания 

орган в съответствие с декларация за 

най-добрите практики относно 

връзката между настоящия параграф 

и член 54, параграф 1, която се приема 

в съответствие с процедурата, 

предвидена в член 58, параграф 2;  

 

б) на основанията, предвидени в 

член 54, параграфи 2, 3 и 4; 

 

в) на основание, че запитаният 

орган вече е предоставил на 

запитващия орган информация 

относно същото данъчно задължено 

лице вследствие на административно 

разследване, проведено преди по-малко 

от две години. 

 

Когато запитаният орган откаже да 

проведе административно 

разследване по втора алинея на 

основанията, предвидени в буква а) 

или б), той въпреки това предоставя 

на запитващия орган данни за датите 

и стойността на всички съответни 

доставки, извършени от данъчно 

задълженото лице в държавата 

членка на запитващия орган през 

последните две години. 

 

Когато компетентните органи на  
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поне две държави членки смятат, че е 

необходимо административно 

разследване, запитаният орган не може 

да откаже да извърши това 

разследване. Държавите членки 

гарантират, че между запитващия орган 

и запитания орган има постигнати 

договорености, съгласно които 

оправомощените от запитващия орган 

длъжностни лица вземат участие в 

административното разследване, 

извършвано на територията на 

запитания орган, с оглед събирането на 

информацията, посочена във втора 

алинея. Административното 

разследване се провежда съвместно от 

длъжностните лица на запитания и на 

запитващия органи. Длъжностните 

лица на запитващите органи имат 

същите правомощия за извършване на 

проверка както длъжностните лица 

на запитания орган. Длъжностните 

лица на запитващите органи имат 

достъп до същите помещения и 

документи като длъжностните лица 

на запитания орган, единствено за 

целите на административното 

разследване. 

Or. en 

 

 


