
1

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

 ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Дв, бр. 115 от 1997 г, изм. и доп. бр. 19,21 и 153 от 1998 г, бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110
и 111 от 1999 г, бр. 105 и 108 от 2000 г„ бр. 34 и 110 от 2001 г. и бр. 45, 61 и 62 от 2002 г.

§ 1. В чл. 22, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. От т. 2 отпадат думите "компютри и софтуер."

2. Създава се нова т. З със следния текст:
"3. категория ІІа - високотехнологични информационни и телекомуникационни
технологии, както и софтуери, компютри и периферии за тях."

3. Следващите две точки променят своята номерация на 4 и 5.

§ 2. В таблицата на чл. 22, ал. З се създава нов ред за новата категория ІІа с годишна
амортизационна норма 50%.

§ 3. В чл. 23 се създава нова ал. 11 със следния текст:
"(11) Преотстъпва се 20 на сто от начисления корпоративен данък върху постъпленията
от износ на стоки и услуги, който се инвестира за разширяване на експортно насочено
производство."

§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1 Сегашният текст става ал. 1, като от него отпадат думите "даренията и
спонсорството".
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
"(2) даренията и спонсорството, отчетени като разходи се облагат с данък, който е
окончателен."

§ 5. Чл 44 добива следната редакция:

"чл. 44. Облагаемата печалба се облага с единен корпоративен данък в размер на 20 на
сто."

§ 6. Чл. 45 се отменя.

§ 7. В чл. 48, ал. 1 добива следната редакция:
"(1) Данъкът но чл. 35, ал. 1 е в размер на 25 на сто, а по ал. 2 е 15 на сто."



2
мотиви

1. Оформя се нова група амортизируеми активи, с което се въвежда по-
висока годишна амортизационна норма за високотехнологични дълготрайни активи, в
размер на 50 на сто.

Досега за тях се прилага данъчната амортизационна норма от 20 на сто по
група 11 - машини, производствено оборудване, апаратура, компютри и софтуери, които
се амортизират за пет години - съгласно чл. 22, ал. 3. Това не отговаря на съвременния
технически прогрес в тази област

Особено за високотехнологичните материални активи този процент е
недостатъчен, предвид тяхната твърде ускорена морална амортизация и предлагаме за
високотехнологичните информационни и телекомуникационни технологии, както и за
софтуери, компютри и периферии за тях да се приеме по-висока годишна
амортизационна норма - от 50%.

Всички тези технологии да бъдат ускорено амортизирани - за две години,
което ще създаде необходимите предпоставки за въвеждане на повече такива
технологии, като основа за ускорено трайно икономическо развитие..

2. За насърчаване на експортно ориентираното производство предлагаме 20
на сто от начисления корпоративен данък върху постъпленията от износ на стоки и
услуги да се преотстъпва на производителите за разширяване на инвестициите в това
производство. Сегашното състояние на търговския баланс налага създаването на
допълнителни данъчни стимули за увеличаване на експорта на стоки и услуги.

3. За по-нататъшно опростяване на работата по облагането на юридическите
лица по ЗКПО предлагаме, вместо досегашните два данъка: данък върху печалбата и
данък за общините, да се определи единен корпоративен данък в размер на 20 но сто.

Сегашният фактически размер на данъка по ЗКПО за 2002 г. е 23.5%.
Предлаганото намаление на тази ставка е в унисон с досегашната практика на ежегодно
снижаване на данъчните ставки по този закон. То ще съдейства за активизиране на
стопанската и инвестиционната дейност на юридическите лица още през 2003 г.

4. В чл. 35 се смесени различни по характер разходи - за тържества,
развлечения и др., а така също за дарения и спонсорство. Всички те, съгласно чл. 48, ал.
1 се облагат с еднакъв еднократен данък в размер на 25 на сто. Този твърде висок
процент на данъка съдейства за ограничаване на тези разходи, включително и за дарения
и спонсорство.

Предлагаме разходите за дарение и спонсорство да бъдат отделно третирани
и облагани с по-нисък данък в размер на 15 на сто. Това ще съдейства за извършване на
повече такива обществено оправдани разходи.
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