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Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН

за изменение и допълнение на

Закона за облагане доходите на физически лица

(Обн., ДВ, бр.118 от 1997 г.; изм. и доп., бр.35, 71 и 153 от 1998 г.;
Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г. - бр.32 от 1998 г.; бр. 50, 103 и 111 от

1999 г.; бр.105 от 2000 г., бр.110 от 2001 г. и бр.40, 45 и 61 от 2002 г.)

 § 1. В чл. 14 се създава нова точка 6 със следното съдържание:

"т.6. необлагаемите суми, необходими за закупуване на учебници и пособия,

необходими за обучение на непълнолетни деца до 18-годишна възраст в детските

градини, началните и средните училища в следните годишни размери:

- за един ученик      - 300 лв;

- за двама ученици    - 600 лв.

- за трима ученици   - 900 лв.
Данъчно задълженото лице доказва, че е родител на детето с акт за раждане; че то

е ученик със служебна бележка от учебното заведение и че е член на домакинството на

данъкоплатеца с писмена декларация."

§ 2. В чл.19, ал.2 се създава нова точка 8 със следното съдържание:

"т.8. необлагаемите суми за деца и ученици до 18-годишна възраст по смисъла на
чл.14,т.б в следните месечни размери:

- за един ученик      25 лв.

- за двама ученика    50 лв.
- за трима ученика    75 лв."

 § 3. Таблицата по чл.35 придобива следния вид:



2

Годишна данъчна основа Данък

До 1320лв. Необлагаем

Ог 1320 до 1800лв 13 % за горницата над 1320 лв.

От 1800 до 3000лв. 72 лв. плюс 20% за горницата над 1800лв.

От 3000 до 7200 лв. 336 лв. плюс 22% за горницата над 3000 лв.

Над 7200 лв. 1428 лв. плюс 28% за горницата над 7200
лв.

§3. Таблицата по чл.38 придобива следния вид:

Месечна данъчна основа Данък

До 110лв Необлагаем

От 110 до 150лв. 13% за горницата над 110 лв.

От 150 до 250лв. 6 лв. плюс 20% за горницата над 150лв.

От 250 лв. до 600 лв. 28 лв. плюс 22% за горницата над 250 лв.

Над 600 лв. 119 лв. плюс 28% за горницата над 600 лв.
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§ 4. В чл.43 се създават следните нови алинеи:
1. "ал.4. Лицата, подлежащи на облагане с годишен патентен данък по чл.31 и чл.

32 заплащат патентния данък от датата на придобиване правото на ефективно

упражняване на дейността, а не от датата на деклариране в данъчната служба."

2. "ал.5. При прекратяване на наемен договор и при спиране на

дейността от специализиран държавен орган надвнесеният данък се възстановява.”

§ 5. В Глава осемнадесет се правят следните изменения:

1. Заглавието на главата се изменя така:

"Задължения и права за уведомяване"

2. Създава се нов чл.57а със следното съдържание:
“Чл.57а. Данъкоплатецът има право да получи информация за дължимите от него

данъци и такси, отразени в неговия данъчен регистър, след изтичане на годината, през

която същият е бил длъжен да се разчете с данъчната администрация."

§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2003 година.

мотиви

1. В параграфи първи и втори се предлага сумите, необходими за учебници и

други помагала за деца, посещаващи детски градини и начални и средни учебни

заведения да се изключат от сумата на облагаемите доходи на родителя - данъчно

задължено лице. Предлага се необлагаемата сума да бъде 300 лв. годишно на ученик до

18-годишна възраст. Администрирането на отстъпката би следвало да се осъществява по

реда, прилаган при сумите за детски надбавки, с оглед избягване .на злоупотреби.

2. Таблиците по чл.чл.35 и 38, които се предлагат в ЗИДЗОДФЛ на Министерския

съвет, като се отчете нарастналата осигурителна тежест за 2003 г. спрямо текущата по

групи доходи, на практика водят не до увеличаване, а до намаляване на разполагаемия

доход за потребление на съответните групи граждани. Всъщност се постига краен ефект,

обратен на декларирания от правителството.

В § 3 и § 4 се запазват предложеното от Министерския съвет групиране на

доходите. Предлагат се само промени на процентните ставки, чрез които се постига

реално увеличаване на разполагаемия доход по групи.
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3. В § 5 се предлагат изменения в режима на облагането по глава четиринадесета,

с които се избягват практики, които сега ощетяват данъкоплатците.

4. В § б се предлага да се   регламентира   правото на данъкоплатеца да получава

информация от данъчната администрация за своите неуредени задължения.

21.10.2002  г.

Вносител: Георги Пирински


