3
Проект
ЗАКОН
За изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
/обн. ДВ, бр. 115/1997 г.; попр., бр. 19/199 г.; доп., бр. 21/1998 г., изм. и доп., бр. 153/1998 г., изм., бр. 12/1999 г., доп., бр. 50/1999 г., изм., бр. 51/1999 г., доп., бр. 64/1999 г. изм. и доп., бр. 81/1999 г., изм., бр. 103/1999 г., доп., бр. 110/1999 г., изм. и доп., бр. 111/1999 г., бр. 105/2000 г., бр. 108/2000 г. и бр. 34/2001 г.
1. Параграф 1, член 41, ал. 8 добива следната нова редакция:
"/8/ При несъстоятелност, данъкът върху печалбата, начислен върху размера на разсрочени в изпълнение на приет оздравителен план задължения, се преотстъпва на фирмата при условие, че последната изпълнява задълженията си по този план."
2. Параграф 2. Възстановява се ал. 9 на чл. 41 със следния текст:
"/9/ При отказ от изпълнение на задълженията по оздравителния план, начисленият данък става изискуем."
3. 	Параграф 3. " Изменението влиза в сила от 1 януари 2002 г. и обхваща неплатената част от задължението по разсрочени кредити в резултат на изпълнение на оздравителен план на фирми, обявени в несъстоятелност."

МОТИВИ
Действащият текст на чл. 41, ал. 8 от ЗКПО установява същия режим за облагане на лицата в несъстоятелност, както и на всички останали юридически лица, облагани по ЗКПО. При изработването на оздравителен план за такива фирми, обикновено кредитните им задължения се разсрочват за определен срок и сумите в пасива на баланса съответно намаляват. Подобреният годишен финансов резултат подлежи на преобразуване по общия ред на чл. 23 от ЗКПО за облагане с данък. В ЗКПО няма текст за коригиране на данъчната основа в подобни случаи. Нещо повече, в чл. 41, ал. 8 изрично е отбелязано, че предадената в закона процедура се прилага изцяло и за фирмите в несъстоятелност.
Съгласно счетоводната практика разсрочените задължения намаляват пасива по баланса и водят до завишаване на данъчната основа за облагане с данък върху печалбата. Конкретен пример има с "Нова Плама" АД. В оздравителния план на фирмата е предвидено разсрочване на задълженията към кредиторите за 35 години, без номинална редукция. Разглеждайки този случай. Министерството на финансите тогава пое ангажимент да инициира необходимата промяна в ЗКПО.
С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на ЗКПО се. внася необходимата справедливост по отношение облагането на лицата в несъстоятелност, без да се увреждат интересите на държавата:
1. Спазва се основния принцип в ЗКПО за преобразуване на годишния финансов резултат в облагаема печалба.
2. Начисленият данък се преотстъпва на фирмата в несъстоятелност, което е равносилно на освобождаване от данък.
3. Установяват се обосновани изисквания за преотстъпване на данъка, което предпазва от обявяване на умишлени фалити за неправомерно ползване на това облекчение и източване на кредиторите или длъжника.
Предложеният законопроект е насочен към допълнително подобряване на инвестиционния климат в страната и успешно извършване на оздравителния процес на фирмите в несъстоятелност.  
Чл. 41. (1) В случаите на прекратяване с ликвидация на местни юридически лица дължимите по този закон данъци се установяват за периода от началото на годината до датата на вписването в съда на прекратяваното.
(2) Установяването на данъците по ал. 1 се извършва независимо от задължението за съставяне на годишен счетоводен отчет и подаването на годишна данъчна декларация. През периода на ликвидацията до заличаването им прекратените юридически лица изпълняват задълженията си по този закон като действащи предприятия.
(3) Дължимите по този закон данъци от прекратените юридически лица се установяват и внасят независимо от това, дали са уредени взаимоотношенията им с трети лица или със съдружниците и акционерите, като се имат предвид правата за предпочтително удовлетворение на държавата за вземаният еж и за данъци и лихви върху тях.
(4)(Отм. - ДВ. бр. 105 от 2000 г.)
(5) След датата на вземане на решение за прекратяване с ликвидация се преустановява ползването на всякакви данъчни облнкчения.
(6) Дължимите данъци към момента на вписването на прекратяването се декларират по образец на годишна данъчна декларация и се внасят като извънредни авансови вноски след приспадането на текущите авансови вноски.
(7) Извънредните авансови вноски се нравят в 30-дневен срок от момента на вписване на прекратяването.
(8) Правилата по предходните алинеи се прилагат и при прекратяване поради несъстоятелност.
(Ал. 9 отм. - ДВ, бр. 105 от 2000 г.)

