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Проект

ЗАКОН 

За изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица 

(Обн., ДВ, бр. 118 от 11.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г.; Решение № 6 на Конституционния съд на РБ от 19.03.1998 г. - бр. 35 от 27.03.1998 г.; изм. и доп., бр. 71 от 23.06.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., доп., бр. 50 от 1.06.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 111 от 21.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 105 от 19.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.)


1. В чл. 38, таблицата по ал. 1 се изменя така:

Месечен  доход

Данък
до 150 лв.
необлагаем
от 150 лв. до 400 лв.
18 % за горницата на 150 лв
от 400 лв. до 800 лв.
45 лв. +24% за горницата над 400 лв.
от 800 лв. до 1500 лв.
141лв. +30% за горницата над 800 лв.
над 1500 лв.
351 лв.+38 % за горницата над 1500 лв.

2. В чл. 29 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
	“(5) За лицата, които изплащат здравноосигурителна вноска на деца до 16-годишна възраст от месечния  доход, подлежащ на облагане по този закон, се приспада размера на необлагаемия  месечен минимум за всяко едно от децата.”
Алинея 5 става алинея 6.
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане на доходите на физическите лица 

(Обн., ДВ, бр. 118 от 11.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г.; Решение № 6 на Конституционния съд на РБ от 19.03.1998 г. - бр. 35 от 27.03.1998 г.; изм. и доп., бр. 71 от 23.06.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., доп., бр. 50 от 1.06.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 111 от 21.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 105 от 19.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.)

Намаляване данъчното бреме за българските граждани налага необходимостта от по-радиален подход. Последният е необходим да бъде насочен приоритетно, към най- нискодоходните групи от населението. Това, налага повишаването на необлагаемият минимум да е чувствително, за да е възможно реално то да даде позитивен резултат. В противен случай намаляването на ставките за данък общ доход  имат само символичен характер и реално намалението на данъчната тежест както абсолютни, така и относителното облагодетелства високодоходните групи.
Освен това, следва да се има предвид, че по-високата стъпка (от 100 лв. на 150 лв.) на необлагаемия минимум е наложителна и паради факта, че се увеличава дела на вноските на работещите при всички осигурителни плащания, което допълнително “изяжда” част от спестените от понижения данък средства.
Всички обявявани и предприемани до днес стъпки в данъчната политика в най-малка степен способстват за по-доброто битуване в семействата, в които има лица, които не получават доходи. В най-критично положение са тези домакинства, в които се отглежда подрастващото поколение. 
Всички доходи, сумирани подлежат на данъчно облагане по определен от законодателя ред. Но до сега не се отчита, или по-точно не се взема предвид при облагането на тези доходи, за колко души срещу тях се правят разходи. Държавата не е в състояние на този етап да поеме дори 1/10 от издръжката на подрастващите. Но напълно в духа на справедливостта при данъчната политика е, от доходите подлежащи на облагане да се приспадне определена сума - в рамките на необлагаемия минимум за всяко от децата в семейството. Държавата следва да защитава, а не да посяга на жизнения минимум на гражданите си, особено на подрастващите. това от една страна ще създаде известна социална защита на семейството, а от друга - ще спести средства, които биха били необходими за подпомагане чрез системата на социални грижи.
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