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160 длъжници, от Видинска област, с неплатен ДДС и други данъци от края на 2016 г.
вече са в процедура по събиране с изпълнително дело, съобщи за Радио „Фокус” –
Видин Милена Борисова, главен експерт в отдел „Анализи и планиране” към Видинския
офис на Териториалната дирекция на НАП. Тя посочи, че при 160-те длъжници е
констатирано неплащане на дългове и данъци за повече от 2 месеца. „Стартирана е
кампания по изпращане на съобщения за доброволно плащане в 7-дневен срок. Такива
кампании ще се провеждат всеки месец.Всяка фирма или физическо лице периодично
трябва да проверява онлайн за задължения, дължими към НАП и предадени от други
институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния
персонален идентификационен код и с електронен подпис в портала за е-услуги на
НАП”, обясни Милена Борисова. Тя допълни, че до 7 дни трябва да се погасят
задълженията, както и да се осъществи незабавен контакт с публичен изпълнител, ако
вече е образувано дело. „Това е необходимо, тъй като плащанията по делото трябва да
се направят по друга банкова сметка на НАП. В случай на финансови затруднения
длъжникът може да предостави обезпечения и да обсъди с публичния изпълнител
възможности за краткосрочно погасяване на дълга на части. Предмет на
принудителното изпълнение е цялото имущество и доходи на длъжника. Налагането на
запор на банковите сметки, на работната заплата, автомобилите и недвижимите имоти
на гражданите и фирмите, описа и продажбата на имуществото са крайни мерки, които
могат да се избегнат”, каза Милена Борисова. Клиентите на НАП с просрочия трябва да
заплатят своевременно задълженията си, а в случай на финансови затруднения да се
свържат веднага с данъчните служители, като това ще им спести неприятности в
бъдеще.
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Радио “Фокус”- Видин
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