1
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект!
ЗАКОН
за изменение и допълнение на 
Закона за данък върху добавената стойност

 /ДВ, бр. .153 от 1998 г., изм. и доп. бл. 1. 44, 62, 64 и 103 от 1999 г.. бр. 63. 78 и 102 от 2000 г., 109 от 2001 г. и бр. 28 и 45 от 2002 г./

§ 1. Към чл. 77 се създава нова ал. 6 със следния текст:
"/б/ На лицата, регистрирани по условията на чл. 124, ал. 1 данъчният кредит се възстановява в 45-дневен срок от подаването на справката декларация."

§ 2. В чл. 108, ал. 1 числото "75 хил. лв. " се заменя с числото "50 хил. лв". 
§ 3. В чл. 124, ал. 1 думата "местно" отпада.

МОТИВИ
1. С чл. 124, ал. 1 се дава възможност на местно юридическо лице да се регистрира по ЗДДС по свой избор ако има ефективно внесен основен капитал най-малко 500 хил. лв., независимо от облагаемия оборот или общата стойност на износа. За тези лица е от особена важност ускореното възстановяване на данъчния кредит, тъй като обикновено същите започват ново строителство и изпитват остра нужда от оборотни средства.
Предлагаме за тях срокът за възстановяване на данъчния кредит да бъде 45 дни от подаването на справката-декларация.
2. В редица европейски страни регистрационния праг е значително по-нисък от установения у нас, а в някои страни не съществува такъв праг.
С оглед на по-нататъшното синхронизиране на нашето данъчно законодателство с европейското целесъобразно е да започне процес на снижаване на регистрационния праг по ЗДДС.
През последните години данъчната администрация подобрява своята работа и трябва да е в състояние да обслужва по-голям брой данъчно регистрирани лица но ЗДДС. По приблизителни данни ще се касае за допълнително регистрирани около 10 хил. лица
3. 	Разпоредбата на чл. 124, ал. 1 за доброволно регистриране на основа на ефективно внесен капитал от 500 хил. лв. се отнася само за местни юридически лица. Чуждестранните регистрирани лица не могат да се ползват от което може да се определи като дискриминационно отношение и като пречка за притока на повече чуждестранни инвестиции.
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