№
Въпрос
Отговор
1. Във връзка с Ваш отговор от 03.09.2018 г., моля да поясните дали Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Летище София е подписало нов споразумителен протокол с ДП Информационната зала – Приложение 13.28.
РВД и ако – да, моля да го представите за преглед в
информационната стая.
2.

3.

Във връзка с въпрос № 4 от файл Q&A_07.12.2018:
“Наредбата за определяне на летищните такси не включва
конкретно данъка върху доходите като разход. Въпреки това,
той трябва да бъде допустим разход. Бихме искали да разберем
дали органът понастоящем разглежда данъка върху доходите
като допустим разход.
Освен това има два възможни начина за включване на разходите
за данък върху доходите в летищните такси:
i) Увеличаване на данъка в стойността на капитала и Дълг при
изчисляване на WACC
ii) Отделно разпределение на действителния данък върху всяка
от таксите за изчисляване на летищните такси
Моля да потвърдите методологията, която органът използва за
включване на данъчните разходи в общата база на разходи.”
Правим следното уточнение по представения отговор.
Като отчитаме отговора Ви от 12.11.2018 г., че делът на
дейностите, които подизпълнителите ще изпълняват от
концесията следва да бъде посочен като процент от общата
Стойност на Концесията, получена въз основа на съответната
Оферта, моля да поясните по-подробно как този процент следва да
бъде изчислен. Молим да дадете пример за това изчисление с
произволни числа. В Договора за концесия е посочено как се
определя Стойността на Концесията, но молим за разяснения как
следва да се определи стойността на дейностите, които се
предвижда да бъдат възложени на подизпълнител. Задаваме
повторно въпроса си, защото полученият на 30 ноември отговор,
че Концедентът ще разгледа предложението ни не отговаря на
поставения въпрос (моля да съобразите, че не правим
предложение, а търсим разяснения).

С оглед въвеждане на яснота, уточняваме, че публикуваният отговор на
07.12.2018 г. се отнася за прилагания модел на опериране на „Летище
София“ ЕАД като летищен оператор, като в този случай летищните такси
не са обект на ЗКПО, респ. за тях не се плаща данък по Част Втора от същия
закон.
Съгласно чл. 120, ал. 7 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ)
„Таксите по този член не се облагат с данъци, с изключение на случаите по
ал. 2 и ал. 5, т. 2.“ Според чл. 120, ал. 5, т. 2 от ЗГВ, когато летищните такси
се събират от концесионера не са изключени от облагане с данъци.
За концесионера събираните летищни такси ще представляват приходи и
ще влизат в общата база, респ. въз основа и на тях ще се определя
финансовият резултат (загуба/печалба) и дължимия данък по ЗКПО.

Вашето искане за разяснение се разглежда. Допълнително ще бъде
предоставен отговор на зададения от Вас въпрос.

4.

Моля да потвърдите, че ако пълномощното е издадено и заверено
нотариално в съответствие с представения образец B от в
Документацията, но на език, различен от английски или
български, то е достатъчно заедно с оригинала на такова
пълномощно да бъде представен официален превод на български
език. В случай, че е необходимо да се представи допълнително и
превод на пълномощното на английски език, моля да разясните
какъв следва да е този превод – официален или неофициален.

Потвърждаваме, че е достатъчно заедно с оригинала на пълномощното по
Образец В да бъде представен официален превод на български език.
Не е необходимо да се предоставя английски превод за документите
подадени на български език.

