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Проект

Закон за изменение и допълнение на

Закона за облагане доходите на физическите лица

(Обн., ДВ, бр. 118 от 10 декември 1997 г., в сила от 1 януари 1998 г., бр. 35 от 27
март 1998 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 19 март 1998 г., изм., бр.
71 от 23 юни 1998 г., бр. 153 от 23 декември 1998 г., в сила от 1 януари 1999 г.,
бр. 50 от 1 юни 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г. (*), бр. 103 от 30 ноември 1999
г., в сила от 1 януари 2000 г., бр. 111 от 21 декември 1999 г., в сила от 1 януари
2000 г., бр. 105 от 19 декември 2000 г., в сила от 1 януари 2001 г.)

§ 1.    В чл.20, ал.2 се изменя така:
"(2) (Изм. - ДВ, бр.153 от 1998 г., в сила от 1 януари 1999 г., бр. 105 от 2000 г.)
Облагаемият доход по ал. 1 се намалява с внесените за сметка на лицата суми за
доброволно социално, пенсионно, здравно осигуряване и/или застраховане, както
и с даренията в размер до 5 на сто от облагаемия доход, когато са извършени в
полза на юридически лица с нестопанска цел. При условията на предходното
изречение размерът на облекчението е до 10 на сто когато даренията са в полза на
юридически лица, регистрирани в Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност."

§2.    В чл. 22, ал. 1, т. З се изменя така:
"3. (доп. - ДВ, бр.105 от 2000 г.) облекченията за дарения , извършени в полза на
юридически лица с нестопанска цел, в размер до 5 на сто след намаленията по
т. 1 и 2. При условията на предходното изречение размерът на облекчението е до
10 на сто когато даренията са в полза на юридически лица, регистрирани в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на обществено полезна дейност;"

§3.   В чл.25, ал.2 се добавя изречение второ:
"При условията на предходното изречение размерът на облекчението е до 10 на
сто когато даренията са в полза на юридически лица, регистрирани в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на обществено полезна дейност"

§4.   В чл. 28, ал. 1, т . 1 думите "организации с благотворителни, социални,
природозащитни, здравни, научноизследователски, културни и спортни цели" се
заменят с "юридически лица с нестопанска цел;"

§5.   В чл.42, ал.2 след думите "по чл.38" се добавят "или когато ползват
облекчението за даренията по чл.20, ал.2."
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мотиви

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

Предлаганите изменения целят да бъдат насърчени извършването на дарения в

полза на организации с нестопанска цел, които извършват обществено полезна дейност.

Увеличението на предлагания размер не може да утежни събираемостта на дължимите

данъци и не би накърнило съществено бюджетните приходи. Същевременно би се

създала по благоприятна възможност за насърчаване извършването на определен видове

социални и други дейности, за които Държавата не може да осъществява достатъчно

ефективно управление.

Приравнява се облагането на доходите от трудови правоотношение, от една

страна, с облагането на доходите от стопанска дейност и други дейности по

извънтрудови правоотношения и доходите от наем, рента и аренда, от друга страна. Това

различие беше несъвършенство на закона. То води до нарушаване на конституционния

принцип за равно законово третиране на физическите лица.

Стеснява се кръга на облагодетелстваните лица, като отпадат организациите с

благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски и

културни и спортни цели, които не са на бюджетна издръжка и не са регистрирани за

особени насърчения, т.е. дейността им не се осъществява под контрол и с гаранции за

прозрачност. Броят на отпадналите организации ще е значително (10 пъти по-голям) от

броя на оставащите; - т.е. данъчните облекчения не се увеличават съществено.

Прогнозният годишен размер на ползваните по чл.20, ал.2 преференция

облекчения за дарения предоставени на ЮЛНЦ за общественополезна дейност няма да

надхвърли 220 хил. лв. Може да се приеме, че максимално възможният размер на ДОД,

който не би постъпил в приход на ДБ в резултат на дарения е 98 хил. лв. Прогнозата е

направена на база средната работна заплата за страната и максималния размер на

предлаганото облекчение. Общият данъчен ефект от двете предложения е около 300 хил.

лв.

Увеличението на предлагания размер от 5% на 10% не може да утежни

събираемостта на дължимите данъци и не би накърнило съществено бюджетните

приходи. Така например през 2000 г.ползваните от физическите лица облекчения по този
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ред е в размер само на 887 667 лева. Обратно, биха се открили възможности за

увеличение на приходите в полза на осъществяваната от организациите с нестопанска

цел обществено полезна дейност.

Предлаганото изменение цели да насърчи извършването на дарения в полза на

организации с нестопанска цел, които извършват обществено полезна дейност. В

допълнение това ще стимулира дарителите, ползвали вече облекченията в

съществуващите рамки да увеличат абсолютния размер на предоставените средства.

Предлаганите изменения поставят данъчното законодателство на Република

България в хармония със законодателствата на страните от Европейския съюз.

02.11.2001 г.                          Народни представители: Емил Кошлуков и група н.п.


