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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВХ.№302-01-63/31.10.2003 г.							Проект




З  А  К  О  Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

(Обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; 
изм. и доп., бр. 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., бр. 45, 61, 62 и 119 от 2002 г. и бр. 42 от 2003 г.)


§ 1. В чл. 1 се създава т. 3:
“3. застрахователните премии.”
§ 2. В чл. 2 ал. 3 се отменя.
§ 3. Създава се чл. 2в:
“Чл. 2в. Бюджетните предприятия се облагат с данък върху приходите от дейностите по чл. 4, ал. 1 вместо с корпоративен данък.”
§ 4. В чл. 6, ал. 1, т. 3 накрая се добавя “или отдават под наем движимо и недвижимо имущество”.
§ 5. Член 11 се изменя така:
“Чл. 11. (1) Основата за облагане по чл. 36, ал. 2 са счетоводно начислените разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили за календарния месец, намалени с включените в тях разходи за данъци, такси и застраховки, работни заплати и осигуровки на шофьорите, амортизации, лихви по лизингови договори, разходи за наем и начислените приходи от застрахователни обезщетения,  свързани със съответните леки автомобили, до размера на извършените разходи за отстраняване на щетите, за които се отнася обезщетението.
(2) Когато с леки автомобили  се извършва едновременно дейност по занятие и административно-управленска дейност, при определяне на данъчната основа по ал. 2:
1. разходите за експлоатация се отнасят към административно-управленската дейност на базата на изминатите за тази дейност километри през текущия месец;
2. разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към административно-управленската дейност на базата на изминатите за тази дейност километри към общите изминати километри от съответния автомобил за последните 12 месеца, в т.ч. текущият. 
(3) Когато основата за облагане по ал. 1 или 2 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите месеци.” 
§ 6. Създава се чл. 11а:
“Чл. 11а. Основата за облагане на дейностите по чл. 4, ал. 1 на бюджетните предприятия е размерът на счетоводно начислените приходи, произтичащи от осъществяване на посочените дейности.” 
§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите “масивни сгради” се добавя “в т.ч. сгради, отчитани като инвестиционни имоти”;
б) в т. 4 след думата “компютри” се добавя “периферни устройства за тях”;
в) в т. 5  накрая се добавя “и амортизируемия актив по § 1, т. 55, буква “е” от Допълнителните разпоредби”;
г) създава се т. 7: 
“7. категория VII – дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за периода на ползване на актива.”
2.	Алинея 3 се изменя така:
“(3) За данъчни цели амортизационните норми се определят еднократно за календарната година и не могат да превишават следните размери:

Категория активи
Годишни амортизационни норми (%)
I
4
II
30
III
10
IV
50
V
25
VI
15
VII
Определя се съобразно срока на правното ограничение за ползване, но не по-висока от 25 на сто

3.	Алинеи 5, 6 и 7 се изменят така: 
“(5) Лицата, които формират данъчна основа по реда на тази глава, изготвят и водят данъчен амортизационен план. При изготвяне на данъчен амортизационен план за първи път в него се включват амортизируемите активи по смисъла на този закон по амортизируемата им стойност и признатата до момента данъчна амортизация. Активите, за които признатата до момента данъчна амортизация е равна или превишава амортизируемата им стойност, не се включват в данъчния амортизационен план.
(6) Данъчният амортизационен план задължително съдържа информация за:
1.	лицата, които изготвят данъчен амортизационен план през 
2003 г.:
а) формирания преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2003 г., с който през предходни данъчни периоди не е увеличен финансовият резултат за данъчни цели и който е довел и/или води до увеличаване на данъчно признатия размер на разходите за амортизации;
б) преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) по ал. 11;
2. лицата, които изготвят данъчен амортизационен план след 
31 декември 2003 г.:
а) частта от формирания преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2003 г., която до датата на изготвяне на данъчния амортизационен план за първи път не е увеличила  счетоводно начислените разходи за амортизации; 
б) преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) по ал. 11.
(7) Начисляването на амортизация в данъчния амортизационен план започва от: 
1. датата на изготвяне на данъчния амортизационен план за първи път - за амортизируемите активи, налични към датата на изготвянето му за първи път;
2. най-късната от: датата на придобиване, датата на въвеждане в експлоатация или датата на признаване на актива като дълготраен - за амортизируемите активи, придобити след датата на изготвяне на данъчния амортизационен план за първи път;
3. датата на завършването на разходите - за активите по § 1, т. 55, буква “г”  и т. 56, буква “г” от Допълнителните разпоредби.”
4. Създават се ал. 8, 9, 10, 11, 12 и 13:
“(8) Годишният данъчно признат размер на разходите за амортизации се определя като амортизируемата стойност на актива се умножи по годишната амортизационна норма, определена по реда на ал. 3, пропорционално на времето през съответната година, през което амортизируемият актив е наличен в данъчния амортизационен план и за него не е преустановено начисляването на данъчни амортизации по реда на ал. 13. Данъчно признатият размер на разходите за амортизации не може да превишава амортизируемата  стойност на актива.
(9) Първоначално определената амортизируема стойност, с която амортизируемите активи са заведени в данъчния амортизационен план, не може да бъде коригирана освен в случаите по ал. 10. При трансформиране на амортизируем актив в друг амортизируем актив не се извършват корекции в стойностите на актива в данъчния амортизационен план.
(10) В случаите на коригиране на положителна търговска репутация и произтичащите от осъществена бизнес комбинация корекции в амортизируемите стойности на амортизируеми активи се извършва корекция в данъчния амортизационен план. Корекциите на амортизируемата стойност и данъчно признатия размер на разходите за амортизации се отразяват в данъчния амортизационен план към началото на периода, през който са установени корекциите. Корекциите се правят така, все едно обстоятелствата, довели до тези корекции, са били известни към датата на възникване на търговската репутация. Ефектът от корекцията (положителен или отрицателен), довел до изменение в данъчно признатия размер на разходите за амортизации за предходни периоди, се включва при преобразуването на финансовия резултат към сумата по чл. 23, ал. 3, т. 11 за  текущия период.
(11) При преобразуване по Търговския закон, вследствие на което не е осъществена бизнескомбинация, определена като придобиване съгласно приложимите счетоводни стандарти, приемащите или новоучредените дружества завеждат  в данъчния си амортизационен план получените при преобразуването амортизируеми активи по амортизируема стойност, данъчно признат размер на разходите за амортизации, данъчна балансова стойност и сумата на резерва по ал. 6, намален по реда на ал. 13 по стойности, равни на стойностите в данъчния амортизационен план на преобразуващото се дружество към датата на преобразуването по чл. 263ж, ал. 1 от Търговския закон.
(12) Амортизируемите активи се отписват от данъчния амортизационен план на по-ранната от двете дати:
1.  датата на отписване от счетоводния амортизационен план;
2. датата, на която данъчната балансова стойност на амортизируемия актив стане нулева величина; активите, отписани от счетоводния амортизационен план поради промяна в стойностния праг на същественост или поради факта, че предприятието не очаква икономически изгоди от тях, в т.ч. случаите на брак, се отписват от данъчния амортизационен план на същата дата.
(13) Активите, заведени в данъчния амортизационен план, за които е преустановено начисляването на амортизация съгласно счетоводното законодателство през определен период от време поради временното им изваждане от употреба и в случаите на прекратяване поради ликвидация и несъстоятелност, не се отписват от  данъчния амортизационен план към датата на изваждането им от употреба, съответно датата на прекратяване, но начисляването на данъчни амортизации за тях се преустановява през този период. Частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки) за тези активи, която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, ал. 6, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации, се отписва от данъчния амортизационен план към датата, на която е преустановено начисляването на амортизация.”

§ 8. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 4 се изменя така:
“4. неразпределяемите разходи, отчетени в намаление на финансовия резултат за дейностите по чл. 4, ал. 1, осъществявани от лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2;
б) точка 5 се изменя така:
“5. дивидентите, начислени в резултат на разпределение на печалбата на лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел в полза на данъчно задълженото лице, когато инвестицията е отчитана по метода на собствения капитал;”
в) в т. 7 след думата “активи” се добавя “без начисления данък върху добавената стойност”;
г) в т. 10 думите “отчетени в нарушение на счетоводното законодателство” се заменят с “касова бележка от кочан или отчетени в нарушение на счетоводното законодателство или на принципа “документална обоснованост”; 
д) точка 11 се изменя така:
“11. приходите или положителен финансов резултат (счетоводна печалба), неотчетени съгласно определения с нормативните актове ред;”
е) точка 16 се изменя така:
“16. разходите от последващи счетоводни оценки на амортизируеми активи по смисъла на този закон, извършени след 31 декември 2003 г., които водят до намаляване на финансовия резултат за текущия период;”
ж) създават се т. 16а, 16б и 16в:
“16а. всички приходи на преобразуващо се дружество, произтичащи от прилагането на чл. 42, ал. 1, невключени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;
16б. всички разходи на новоучредено или приемащо дружество, отчетени в нарушение на чл. 42, ал. 1 и включени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;
16в. разходите, отчетени вследствие на признати в предходни години приходи, когато тези приходи са участвали при формирането на финансов резултат, върху който е начислен и преотстъпен корпоративен данък съгласно чл. 61в; 
з) създава се т. 19а:
“19а. балансовата стойност, определена по реда на действащото счетоводно законодателство, на отписаните амортизируеми активи към момента на отписването на актива от счетоводния амортизационен план на предприятието по § 1, т. 59 от Допълнителните разпоредби, с изключение на случаите по т. 7, отписването на актива за сметка на собствения капитал и преобразуване по реда на Търговския закон; балансовата стойност се намалява с остатъчната стойност  по смисъла на счетоводното законодателство, когато последната не е включена в амортизируемата стойност в данъчния амортизационен план;”
и) точка 20 се изменя така:
“20. разходите, отчетени като текущи съгласно счетоводната политика на предприятието, когато са извършени за придобиване на амортизируем актив по смисъла на този закон;”
к) в т. 21:
аа) буква “а” се отменя;
бб) в буква “б” думите “до размера на нетната реализируема стойност” се заличават;
вв) в буква “в” след думите “собствения капитал” се добавя “с изключение на финансовите предприятия”;
л) в т. 22:
аа) след думата “преоценки” се добавя “и обезценки”, а след думите “ал. 3, т. 14” се добавя “или чл. 29а, ал. 2, т. 1 или чл. 29б”; 
бб) в буква “а” след думите “собствения капитал” се добавя “с изключение на финансовите предприятия”;
вв) буква “в” се отменя;
гг) в буква “г” накрая се поставя запетая и се добавя “отчитани по справедлива стойност”;
дд) създава се буква “д”:
“д) намаляване стойността на селскостопанска продукция;”
м) точка 24 се изменя така:
“24. формираният преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) в следните случаи:
а) когато данъчната балансова стойност на амортизируемите активи стане нулева величина - целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22;
б) при липса по т. 7 или отписване на амортизируем актив за сметка на собствения капитал - частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации до момента на установяване на липсата или отписването на актива, с изключение на случаите, когато е приложена буква “а”;	
в) когато неамортизируемите активи напуснат патримониума на предприятието, в т.ч. прехвърляне на предприятието по реда на чл. 15 от Търговския закон - целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), с изключение на случаите на преобразуване по Търговския закон и случаите, в които с този резерв е увеличен финансов резултат за данъчни цели;
г) преобразуване по Търговския закон, в резултат на което е осъществена бизнес комбинация, определена като придобиване съгласно приложимите счетоводни стандарти - частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации към датата на прекратяването, с изключение на случаите, когато е приложена буква “а”;
д) при прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон - целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, към датата на вписване на прехвърлянето, с изключение на случаите, когато е приложена буква “а”;
е) в случаите по чл. 22, ал. 13 - частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации към датата, на която е преустановено начисляването на амортизации, с изключение на случаите, когато е приложена буква “а”;
ж) при всички останали случаи, с изключение на случаите на преобразуване по Търговския закон, вследствие на което не е осъществена бизнес комбинация, определена като придобиване съгласно приложимите счетоводни стандарти, когато амортизируемите активи се отписват от данъчния амортизационен план - целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22;		
з) в случаите по букви “а” и ”ж”, когато лицето през предходни години не е формирало данъчна основа по реда на тази глава – частта от формирания преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, и не е увеличила разходите за амортизации до датата на изготвяне на данъчния амортизационен план за първи път;
и) в случаите по буква “б”, когато лицето през предходни години не е формирало данъчна основа по реда на тази глава - частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл. 22, съответстваща на увеличението в разходите за амортизации в данъчния амортизационен план до датата на установяване на липсата или отписването на актива, с изключение на случаите, когато е приложена буква “а”;”	
н) в т. 27 след думите “ал. 3, т. 14” се добавя “или на т. 22 и чл. 29а, ал. 2, т. 1 или на т. 22 и чл. 29б”;
о) точка 28 се изменя така:
“28. невъзстановените суми вследствие на прилагането на т. 22 и 
ал. 3, т. 14 или на т. 22 и чл. 29а, ал. 2, т. 1 или на т. 22 и чл. 29б  в случаите на заличаване на лицата по чл. 41 - към датата на заличаване, и при прекратяване на лицата по чл. 42, ал. 3 - към датата на прекратяване.”
2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
“2. сумите, определени по реда на чл. 60 ал. 2.”;
б) точка 4 се изменя така:   
“4. изплатените суми за трудово възнаграждение, както и ефективно внесените дължими вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за сметка на работодателите  през първите 12 месеца от наемането за всяко наето лице по трудово правоотношение за не по-малко от 12 последователни месеца, което към момента на наемането му е регистрирано като безработно за повече от една година или е регистрирано безработно лице на възраст над 50 години, или е безработно лице с намалена работоспособност; данъчното облекчение се ползва еднократно в годината, през която изтича 12-месечният период; по този ред не се извършва преобразуване за сумите, получени по Закона за насърчаване на заетостта;”
в) в т. 6 след думата “приходите” се добавя “до размера на  разходите”;
г) точка 7 се изменя така: 
“7. начислените приходи от дивиденти в резултат на разпределение на печалбата на местни лица и неперсонифицирани дружества; по този ред не се преобразува финансовият резултат с начислените приходи от дивиденти в резултат на разпределението на печалбата на лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;”
д) създават се т. 7а и 7б: 
“7а. дивидентите, начислени в резултат на разпределение на печалбата на местни лица и неперсонифицирани дружества в полза на финансови предприятия, когато инвестицията е отчитана по метода на собствения капитал и за тези дивиденти не е приложена т. 7 в предходни периоди;
7б. дивидентите, начислени в резултат на разпределение на печалбата на местни лица и неперсонифицирани дружества, разпределени през целия период на притежаване на инвестицията, когато е отчитана по метода на собствения капитал и за тези дивиденти не е приложена т. 7 и/или т. 7а в предходни периоди в случаите на отписване на съответните инвестиции;”
е) точка 9 се отменя; 
ж) създават се т. 10а, 10б, 10в, 10г и 10д:
“10а. частта от загубите, пренесена от минали години по реда на глава четвърта;
10б. частта от неразпределяемите разходи, определена по реда на чл. 25а, ал. 1;
10в. приходите от последващи счетоводни оценки на амортизируеми активи по смисъла на този закон, извършени след 31 декември 2003 г., които водят до увеличаване на финансовия резултат за текущия период;
10г. всички разходи на преобразуващо се дружество, произтичащи от прилагането на чл. 42, ал. 1, невключени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;
10д. всички приходи на новоучредено или приемащо дружество, отчетени в нарушение на чл. 42, ал. 1 и включени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;”
з) точка 12 се изменя така:
“12. данъчната балансова стойност на отписаните амортизируеми активи от данъчния амортизационен план, към датата на отписване на актива от данъчния амортизационен план, с изключение на случаите по ал. 2, т. 7, на отписване на актива за сметка на собствения капитал и на преобразуване по реда на Търговския закон;” 
и) в т. 13:
аа) след думите “на ал. 2, т. 21” се добавя “или на чл. 29а, ал. 1, т. 1 или на чл. 29б”;
бб)  буква “а” се отменя;
вв) в буква “б” думите “до размера на нетната реализируема стойност” се заличават;
гг) в буква “в” след думите “собствения капитал” се добавя “с изключение на финансовите предприятия”;
к) в т. 14:
аа) в буква “а” след думите “собствения капитал” се добавя “с изключение на финансовите предприятия”;
бб)  буква “в” се отменя;
вв) в буква “г” накрая се поставя запетая и се добавя “отчитани по справедлива стойност”;
гг)  създава се буква “д”:
“д) приходите от първоначално признаване на селскостопанска продукция по справедлива стойност, налична към края на данъчния период;”
л) в т. 16 накрая се добавя “или когато през текущия отчетен период длъжникът е обявен в несъстоятелност или ликвидация с влязло в сила съдебно решение или при изтичането на давностния срок - от момента, в който вземането е станало изискуемо”;
м) в т. 17 след думата “задължения” се добавя “и невключените в амортизируемата стойност на амортизируемите активи провизии за задължения”;
н) точка 18 се отменя;
о) създава се т. 20а:
“20а. невъзстановените суми по чл. 29а, ал. 1, т. 1 или по чл. 29б в случаите по т. 15 - 20;”
п) точки 21 и 22 се изменят така: 
“21. невъзстановените суми вследствие на прилагането на т. 13 и 
ал. 2, т. 21 или на т. 13 и чл. 29а, ал. 1, т. 1 или на т. 13 и чл. 29б в случаите на отписване на съответните активи, с изключение на случаите по ал. 2, т. 6, 7 и 21, буква “е”; когато обезценени материали се вложат в готова продукция, намалението по реда на предходното изречение се признава в годината на продажба на продукцията;
22. невъзстановените суми вследствие на прилагането на т. 13 и 
ал. 2, т. 21 или на т. 13 и чл. 29а, ал. 1, т. 1 или на т. 13 и чл. 29б в случаите на заличаване на лицата по чл. 41 - към датата на заличаване, и при прекратяване на лицата по чл. 42, ал. 3 - към датата на прекратяване.”
3. В ал. 10 думите “отчетените от едноличните търговци разходи за командировки на лицето, регистрирало едноличния търговец, и на лица, наети по извънтрудови правоотношения” се заменят с  “отчетените разходи за командировки за едноличния търговец и за лицата, наети от него по извънтрудови правоотношения”.
4. Алинея 11 се изменя така:
“(11) Отчетените разходи за групов превоз на персонала, включително на наетите по договори за управление и контрол, извършен със собствени или наети автомобили, от местоживеене до месторабота и обратно, с изключение на случаите, в които транспортът се осъществява с леки автомобили, не се регулират за данъчни цели и не подлежат на облагане по реда на чл. 36. В случаите, когато превозът се извършва с наети автомобили, за доказване на отчетените разходи  лицата следва да разполагат с писмен договор, съдържащ данни за вида и характеристиките на транспортните средства, с които се извършва превозът, както и с копие от свидетелствата за регистрация на моторните превозни средства.”


5. Алинея 13 се изменя така:
“(13) С разходите, включени в основата за облагане по чл. 36, ал. 1 след 31 декември 2003 г., не се преобразува финансовият резултат по реда на ал. 2, т. 19а – 26 и ал. 3, т. 12 - 20.”
6. Алинея 15 се отменя.
§ 9. В чл. 24, ал. 1 изречение второ се отменя.
§ 10. Създава се чл. 25а: 
“Чл. 25а. (1) Частта от неразпределяемите разходи, съответстваща на дейностите по чл. 4, ал. 1, осъществявани от лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2, се определя, като съотношението между приходите от дейностите по чл. 4, ал. 1 и всички приходи се умножи по общия размер на неразпределяемите разходи.
(2) За целите на преотстъпването на данъка по глава десета частта от неразпределяемите разходи/приходи, съответстваща на дейностите, за които се ползва преотстъпването, се определя, като съотношението между нетните приходи от продажби от дейностите, за които се ползва преотстъпването, и всички нетни приходи от продажби се умножи по общия размер на неразпределяемите разходи/приходи.
(3) За целите на преотстъпване на данъка по глава десета частта от сумите по чл. 23, ал. 2 и 3, които не могат да се отнесат само към определена  дейност и са свързани с осъществяване на дейностите, за които се ползва преотстъпването, се разпределят на базата на съотношението по ал. 2.”
§ 11. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
“(1) При определяне на облагаемата печалба максималният размер на разходите за лихви по заеми от търговци, съдружници и други лица, както и по финансов лизинг и банкови заеми, намалени с всички приходи от лихви 
(с изключение на лихвите по чл. 23, ал. 3, т. 8), не може да превишава 75 на сто от счетоводната печалба, без влиянието на всички разходи и приходи за лихви.  Разходите за лихви по финансов лизинг и банкови заеми се регулират само в случаите, в които лизингополучателят, съответно кредитополучателят, и лизингодателят, съответно кредитодателят, са свързани лица. Когато финансовият резултат, без влиянието на всички разходи и приходи за лихви, е отрицателна величина, регулира се целият размер на компенсирания разход за лихви.”
§ 12. В чл. 27 т. 2 се изменя така:
“2. разходи от минали отчетни периоди, които са възникнали преди повече от пет години преди текущия период.” 
§ 13. В чл. 28, ал. 1 думите “с изключение на случаите по чл. 23, 
ал. 2, т. 24” се заличават.
§ 14. Създава се чл. 28а:
“Чл. 28а. (1) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се коригира с разходите, съответно приходите, произтичащи от фундаментални грешки, отчетени съгласно алтернативния подход на приложимите счетоводни стандарти по реда на чл. 23, ал. 2, т. 18 – за разходите, съответно чл. 23, ал. 3, т. 10 – за приходите.	
(2) За сумите по ал. 1 и произтичащата от тях корекция на корпоративния данък или загубата за пренасяне за съответния минал период се прилагат разпоредбите на чл. 29б.” 
§ 15. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
“2. с отчетените в текущия данъчен период приходи или положителен финансов резултат (счетоводна печалба), отнасящи се за минал данъчен период, върху които са начислени данъчни задължения или са намалили загубата за пренасяне по реда на този закон за съответния минал данъчен период.”
§ 16. Член 29а се изменя така:
“Чл. 29а. (1) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се намалява със сумите (съответстващи на стойността на разходите за съответния минал отчетен период и/или начислените в по-малко разходи, или начислените в повече приходи за съответния минал отчетен период), произтичащи от промени в счетоводната политика, отчетени съгласно препоръчителния подход на приложимите счетоводни стандарти, както следва: 
1. по реда на чл. 23, ал. 3, т. 20а, 21 и 22 - в случаите по чл. 23, ал. 2, 
т. 21, 23, 25 и 26;
2. по реда на чл. 23, ал. 3, т. 10 - за всички останали случаи, с изключение на тези по чл. 23, ал. 2, т. 1 - 20 и т. 22 и 24.
(2) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се увеличава със сумите (съответстващи на стойността на приходите за съответния минал отчетен период и/или начислените в повече разходи, или начислените в по-малко приходи за съответния минал отчетен период), произтичащи от промени в счетоводната политика, отчетени съгласно препоръчителния подход на приложимите счетоводни стандарти, както следва:
1. по реда на чл. 23, ал. 2, т. 27 и 28 - в случаите по чл. 23, ал. 3, т. 14;
2. по реда на чл. 23, ал. 2, т. 18 - във всички останали случаи.”
§ 17. Създава се чл. 29б:
“Чл. 29б. (1) При отчитане на фундаментални грешки по препоръчителния подход на приложимите счетоводни стандарти данъчните задължения за съответния минал отчетен период се коригират съобразно изискванията на чл. 23, действащи за съответния минал период, и данъчните размери за периода, за който се отнася грешката. 
(2) В случаите, когато вследствие на корекцията  възникне загуба или се увеличи загубата за съответния минал период, се прилагат разпоредбите на глава четвърта, като за година на възникване на загубата се счита годината, през която е следвало да бъде отчетен съответният разход, и облагаемите печалби за данъчните периоди от годината на възникване на разхода до отчитането на грешката не се коригират. 
(3) В случаите, когато в резултат на корекцията се намали загубата за съответния минал период, в който е следвало да бъде отчетен приходът, с размера на грешката се коригира частта от загубата, която не е пренесена по реда на чл. 38 до текущия период, а когато тази част от загубата е недостатъчна, върху разликата се дължи данък, определен по реда на ал. 1. 
(4) С корекцията на корпоративния данък за предходен отчетен период, изчислена по реда на ал. 1, се коригира годишният корпоративен данък по годишна данъчна декларация за текущия отчетен период. 
(5) За сумите, съответстващи на стойността на разходите и/или начислените в по-малко разходи, или начислените в повече приходи за съответния минал отчетен период, произтичащи от корекции на фундаментални грешки, се прилагат разпоредбите на този член, когато са изпълнени условията на чл. 27 и 28.”
§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “търговци” се добавя “(в т.ч. на общините)”.
2. В ал. 2 думите “или общинско” се заличават.
3. В ал. 3 думите “разпределената печалба е” се заменят с “източниците на собствения капитал се разпределят”.
4. В ал. 4:
а) в изречение първо след думите “едноличните търговци” се добавя “и чуждестранните лица чрез място на стопанска дейност”;
б) изречение трето се изменя така:
“Когато платецът на доходите не е задължен да удържа и внася данъка, той се внася от получателя на дохода.”
5. Създават се ал. 6 и 7:
“(6) За целите на този закон при преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик по реда на чл. 265 от Търговския закон, счита се, че към датата на вписването по чл. 265б от Търговския закон е начислен ликвидационен дял в полза на едноличния собственик, който се облага по реда на ал. 1.
(7) Разпоредбата на ал. 4 се прилага и когато чуждестранно лице чрез място на стопанска дейност начислява доходи по чл. 12, ал. 2, 3 и 5 на други части на предприятието си, разположени извън територията на страната.”
§ 19. В чл. 36, ал. 4 изречение второ се изменя така:
“В случаите, когато предприятията и търговските представителства имат ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на извършване на разходите, цялата сума на извършените разходи подлежи на облагане с данък при източника, който е окончателен.”
§ 20. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “приспада последователно” се заменят с “пренася”.
2. В ал. 2 след думите “положителния финансов резултат” се добавят “след данъчно преобразуване, с изключение на чл. 23, ал. 3, т. 10а”.
3. Създава се ал. 4: 
“(4) Загубите, възникнали през предходни данъчни години, за които данъчно задълженото  лице не е имало задължение да формира облагаема печалба по реда на глава втора от този закон, не подлежат на пренасяне.”
§ 21. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите “без преобразуване от един вид в друг” се заменят с “без преобразуване по чл. 264 и 265 от Търговския закон”. 
§ 22. Член 40 се изменя така:
“Чл. 40. В случаите, когато данъчно задълженото лице е формирало загуба и тази загуба или част от нея е от източници извън България, последната се приспада последователно само от положителния финансов резултат от източника извън страната, от който е възникнала, през следващите пет данъчни години. Когато загубата е от няколко източника, тя се разпределя за целите на предходното изречение между източниците, от които е възникнала, пропорционално на загубата от всеки източник към сумата на загубите от съответните източници.”
§ 23. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата “счетоводен” се заменя с “финансов” и думите “като действащи предприятия” се заменят с “по общия ред”.
2. В ал. 5 думата “всякакви” се заличава.
3. Създава се ал. 10:
“(10) Последният данъчен период обхваща времето от началото на календарната година, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването на данъчно задълженото лице. Дължимите по този закон данъци за последния данъчен период се внасят до датата на заличаването на данъчно задълженото лице.”
§ 24. Членове 42 и 43 се изменят така:
“Чл. 42. (1) За целите на данъчното облагане всички действия за периода от датата по ал. 2 до датата по ал. 1 на чл. 263ж от Търговския закон се считат за извършени от преобразуващите се дружества. 
(2) За периода по ал. 1 преобразуването на финансовия резултат по реда на чл. 23, произтичащо от действията по ал. 1, се извършва от преобразуващите се дружества.
(3) Преобразуващи се дружества, които се прекратяват при преобразуването чрез разделяне, сливане, вливане или прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик, се облагат с корпоративен данък за периода от началото на годината до датата на преобразуването, определена по реда на чл. 263ж, ал. 1 или чл. 265а, ал. 1 от Търговския закон.
(4) Данъчното облагане по ал. 3 е окончателно. Новоучреденото или приемащото дружество/дружества внася разликата между начислените данъци с натрупване и направените авансови вноски в 30-дневен срок от датата на преобразуването, определена по реда на чл. 263ж, ал. 1 или 
чл. 265а, ал. 1 от Търговския закон.
(5) За останалия период до края на годината корпоративният данък на новоучреденото дружество/дружества се установява и внася по общия ред.
(6) За целите на данъчното облагане при преобразуване по Търговския закон чрез промяна на правната форма всички действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия период и за предходни периоди, в т.ч. преобразуванията на финансовия резултат по реда на чл. 23, се считат за извършени от новоучреденото дружество.
Чл. 43. (1) При преобразуване на търговски дружества или при преустройство на кооперативни организации новоучредените или приемащите дружества/кооперативни организации са солидарно отговорни за данъчните задължения на преобразуващите се дружества или кооперативни организации.
(2) При прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон правоприемникът е солидарно отговорен за данъчните задължения на отчуждителя.” 
§ 25. В чл. 44, ал. 1 числото “23,5” се заменя с “19,5”.
§ 26. Член 46 се отменя.
§ 27. Създава се чл. 46б:
“Чл. 46б. Данъкът по чл. 2в е в размер 4 на сто. Данъкът е окончателен.”
§ 28. В чл. 48, ал. 2 думите “законно регистрираните в страната вероизповедания и юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието” се заменят с “лицата по чл. 23, 
ал. 3, т. 1”.
§ 29. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така: 
“(4) Лицата по чл. 42, ал. 3 подават данъчна декларация за дължимия данък в 30-дневен срок от датата на преобразуването съгласно чл. 263ж, ал. 1 или чл. 265а, ал. 1 от Търговския закон.”
2. Алинея 6 се изменя така: 
“(6) В случаите на определяне на дължимия корпоративен данък по реда на чл. 41, ал. 10 данъчно задължените лица подават данъчна декларация до датата на заличаването.”
3. Създават се ал. 8 и 9:
“(8) В срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, лицата по чл. 2в подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната им регистрация декларация за предходното тримесечие по образец, утвърден от министъра на финансите. За четвъртото тримесечие на календарната година декларация не се подава. В срок до 31 март на календарната година лицата по чл. 2в подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация декларация за предходната календарна година по образец, утвърден от министъра на финансите.
(9) Образците на декларациите по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в “Държавен вестник”.”
§ 30. Член 54 се отменя.
§ 31. В чл. 55, ал. 1 се създава изречение четвърто:
“Когато платецът на дохода не подлежи на данъчна регистрация, данъкът се внася в данъчно подразделение “Средец” към Териториалната данъчна дирекция – София.”
§ 32. Създава се чл. 54а:
“Чл. 54а. Данъкът, дължим от лицата по чл. 2в, се внася ежемесечно до 15-о число на следващия месец и е окончателен.”
§ 33. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Приемащите/новоучредените чрез преобразуване търговски дружества или чрез преустройство кооперативни организации правят авансови вноски, както следва:
1. при преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма или при прехвърляне на имущество върху едноличния собственик – авансови вноски по реда на ал. 1, 2 или 5 въз основа на облагаемата печалба на преобразуващите се дружества;
2. във всички останали случаи на преобразуване на търговски дружества или преустройство на кооперативни организации – тримесечни авансови вноски по реда на ал. 5.”

2. В ал. 4 числото “23,5” се заменя с “19,5”.
3. В ал. 5 след думата “отрицателна” се добавя “или нулева”, а числото “23,5” се заменя с “19,5”.
4. В ал. 6 думата “април” се заменя с “януари” и се създават изречения трето и четвърто: 
“При извършено намаление по реда на тази алинея размерът на последващите авансови вноски не може да превишава размера на авансовата вноска, деклариран при последното намаление. За целите на предходното изречение към 1 април за авансова вноска, декларирана при последното намаление, се приема определената по реда на ал. 1 и 2 вноска.”
5. Алинея 8 се изменя така: 
“(8) Новообразуваните през годината лица, данъчно задължените лица, които през предходната година не са имали задължение да формират облагаема печалба по реда на този закон и лицата по чл. 41 правят тримесечни авансови вноски по реда на ал. 5.”   
6. В ал. 9 думите “Месечните авансови” се заменят с “Авансовите”.
§ 34. В чл.  57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
“(2) На лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година по реда на глава десета и по реда на отменения чл. 20 от Закона за чуждестранните инвестиции, се преотстъпва и съответната част от дължимите авансови вноски за корпоративния данък, пропорционална на размера на преотстъпването.
(3) Лицата по ал. 2 уведомяват с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация за преотстъпването на авансовите си вноски.”
§ 35. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “на чл. 54, 55 и 56” се заменят с “на чл. 55 и 56”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) В случаите по чл. 56, ал. 6 и когато действително дължимият годишен данък надвиши с повече от 10 на сто внесените авансови вноски, определени по реда на чл. 56, върху разликата между:
1.	по-ниското от действително дължимия годишен данък или сумата на определените авансови вноски по реда на чл. 56, ал. 1, 2 и 5, и
2.	внесените авансови вноски, определени по реда на чл. 56, 
се дължи лихва, равна на основния лихвен процент, увеличен с 10 пункта към 31 декември на съответната календарна година.  Разликата се разпределя в съответните месеци/тримесечия по чл. 56, за които е ползвано намалението, като ефективното намаление за съответния месец/тримесечие се умножи по съотношението между разликата по предходното изречение и общата сума на ефективното намаление за целия данъчен период.”
§ 36. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата “дружествения” се заменя с “основния (регистриран)”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Финансовият резултат преди данъчно преобразуване се намалява по реда на чл. 23, ал. 3, т. 2 с произведението от ефективно внесените задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за текущата година, за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица и процента на увеличението в средносписъчния брой на персонала, нает по трудов договор в предприятието за текущата година, спрямо този от предходната година. Размерът на намалението не може да превишава разликата между ефективно внесените задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за текущата година, за сметка на работодателя за наетите по трудов договор лица и задължителните осигурителни вноски за сметка на  работодателя за наетите по трудов договор лица, дължими през предходната година. Намалението се ползва, при условие че данъчно задълженото лице няма изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към 31 декември на годината, за която се ползва.”
3. В ал. 3 думите “последните две години” се заменят с “предходната година”, а думите “от министъра на финансите” се заменят със “със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в “Държавен вестник”.
§ 37. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Петдесет на сто от корпоративния данък и данъка по чл. 2в се преотстъпват на създадените със закон социални и здравноосигурителни фондове, научноизследователски бюджетни предприятия, държавни висши училища, държавни и общински училища от системата на народната просвета за стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на основната им дейност.”
2. Създава се нова ал. 3:
“(3) Двадесет на сто от корпоративния данък се преотстъпва на частните висши училища и частните училища от системата на народната просвета.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения:
а) в изречение първо думите “и частни училища и по ал. 2” се заменят с “и по ал. 2 и 3”;
б) в изречение трето думата “висшите” се заменя с “държавните висши”.
§ 38. В чл. 61д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите “Законът за счетоводството” се добавя 
“(с изключение на парични средства по сметки в банки)”, а думите “списък, ежегодно утвърждаван от министъра на финансите, в които за предходната година преди текущата година безработицата е 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период” се заменят със “списъка по чл. 60, 
ал. 3”;
б) точка 2 се изменя така: 
“2. средносписъчният брой на персонала с постоянен адрес в административните граници на общините по т. 1, нает по трудови правоотношения за текущата година, е не по-малък от 80 на сто от общия средносписъчен брой на персонала, нает по трудови правоотношения за текущата година.” 
2. Алинея 2 се изменя така: 
“(2) Преотстъпеният корпоративен данък се отчита като резерви. Преотстъпването е валидно, когато отчетените като резерви средства са вложени за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и на краткотрайни активи, необходими за извършването на производствена дейност, както и за възнаграждения на наети по трудови правоотношения лица до края на календарната година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.”
§ 39. Наименованието на глава единадесета се изменя така: “Данъчно третиране на лицензираните инвестиционни дружества и на лицензираните дружества със специална инвестиционна цел”.
§ 40. Създава се чл. 62б:
“Чл. 62б. Лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък.”
§ 41. Създава се глава дванадесета “а”:
“Глава дванадесета “а”
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ
Чл. 63а. (1) Застрахователните премии се облагат с данък, който е за сметка на застрахованите или на застраховащите лица.
(2) Не се облагат с данък застрахователните премии от активно презастраховане и застрахователните премии от застраховки по раздел I от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането.
Чл. 63б. Данъкът по чл. 63а е в размер:
1. 1 на сто – за застраховки по т. 5, 6, 11 и 12 от раздел II на приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането;
2. 2,3 на сто – за всички останали застраховки от раздел II на приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането. 	
Чл. 63в. (1) Данъчен период по смисъла на тази глава е периодът от време, след изтичането на който застрахователят е длъжен да определи резултата за този период.
(2) Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец.
(3) Застрахователят изчислява резултата за всеки данъчен период - данък за внасяне в републиканския бюджет или данък за приспадане, на базата на получените и върнатите застрахователни премии за всеки данъчен период.
Чл. 63г. (1) Данъкът по чл. 63а, ал. 1 се начислява от застраховател по смисъла на Закона за застраховането върху брутния размер на получената застрахователна премия (вноска) на датата на получаването й. 
(2) Начисленият данък по чл. 63а, ал. 1 върху върнатите застрахователни премии (вноски) се приспада от начисления данък по ал. 1 за данъчния период, през който е върната премията (вноската).
(3) Резултатът за данъчния период е разликата между начисления данък върху получените застрахователни премии по ал. 1 и начисления данък върху върнатите застрахователни премии по ал. 2 през този данъчен период.
(4) Когато резултатът по ал. 3 е положителна величина, той се внася в приход на републиканския бюджет до 15 дни след изтичането на данъчния период, за който е определен резултатът.
(5) Когато резултатът по ал. 3 е отрицателна величина, той подлежи на приспадане до изчерпването му от резултат – положителна величина, последователно през следващите данъчни периоди. 
Чл. 63д. Данъкът върху общия размер на застрахователните премии по сключен застрахователен договор се записва на отделен ред в застрахователната полица.
Чл. 63е. (1) В срок до 30-о число на месеца, следващ тримесечието, застрахователите подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната си  регистрация декларация за предходното тримесечие по образец, утвърден от министъра на финансите. За четвъртото тримесечие на календарната година декларация не се подава.
(2) В срок до 30 април на календарната година застрахователите подават в териториалната данъчна дирекция по данъчната си регистрация декларация за предходната календарна година по образец, утвърден от министъра на финансите.”
§ 42. В чл. 67е след думите “по чл. 51, ал. 2” се добавя “за подаване на годишен финансов отчет, включително приложенията към него и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит”.
§ 43. Създават се чл. 70, 71, 72 и 73:
“Чл. 70. (1) На застраховател, който не подаде декларация по 
чл. 63е,  не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на резултат в по-малък размер или до неоснователно освобождаване от данък, се налага имуществена санкция в размер от 300 до 3000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 600 до 6000 лв.
Чл. 71. (1) За неподаване на декларация по чл. 63е, за неподаването й в срок, както и за посочване на неверни данни или обстоятелства, водещи до определяне на резултат в по-малък размер или до неоснователно освобождаване от данък, на управителя на застрахователно дружество се налага глоба в размер от 200 до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 400 до 2000 лв.
Чл. 72. (1) На застраховател, който не начисли данък по реда и в сроковете, определени в глава дванадесета “а”, се налага имуществена санкция в двойния размер на неначисления данък, но не по-малко от 200 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на имуществената санкция не може да бъде по-малкък от 1000 лв.
Чл. 73. (1) Който не внесе в срок пълния размер на данъка (резултата), определен по реда на чл. 63г, се наказва с имуществена санкция в размер 2 на сто от сумата на невнесения в срок данък (резултат), но не 
по-малко от 150 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на имуществената санкция е 5 на сто от сумата на невнесения в срок данък (резултат), но не по-малко от 1200 лв.”
§ 44. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 30 се изменя така:
“30. “Лек автомобил” е този, определен в Закона за движението по пътищата.”
2. Точка 32 се изменя така:
“32. “Ликвидационни дялове” по смисъла на чл. 34 е частта от собствения капитал на предприятието, съответстваща на дела на съдружника/акционера в регистрирания капитал или на договореното съотношение по реда на Търговския закон, намален с частта от резерва от последваща оценка (преоценъчния резерв), формиран по реда на счетоводното законодателство, която не е довела до увеличаване на счетоводно начислените разходи за амортизации и документално доказаната цена на придобиване на дяловете/акциите, с изключение на случаите по 
чл. 34, ал. 3.”
3. Точка 35 се изменя така:
“35. “Периферни устройства” са монитор, клавиатура, “мишка”, модем, DVD устройство, мултимедийни устройства, принтер и скенер.”
4. Точка 43 се изменя така:
“43. “Компенсиран разход за лихви” е положителната разлика между разходите за лихви и приходите от лихви, определени по реда на чл. 26, ал. 1.”
5. Създават се т. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64:
“51. “Неразпределяеми разходи” са всички разходи за продажби, административни, финансови и извънредни разходи, които не се отнасят само към определена дейност и са свързани с осъществяване на дейностите по 
чл. 4, ал. 1 или на дейностите, за които се ползва преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава десета.
52. “Неразпределяеми приходи” са всички финансови и извънредни приходи, които не произтичат от осъществяването само на определена дейност и са свързани с осъществяване на дейностите по чл. 4, ал. 1 или на  дейностите, за които се ползва преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава десета.
53. “Дълготрайни материални активи” са активите, които отговарят на определението за дълготраен материален актив съгласно счетоводното законодателство и са със стойност, която е равна или превишава по-ниската от следните две величини: 
1. възприетия съгласно счетоводната политика на предприятието стойностен праг на същественост за дълготрайни активи;
2. петстотин лева.
54. “Дълготрайни нематериални активи” са придобити нефинансови ресурси, които: 
1. нямат физическа субстанция;
2. са със стойност, която е равна или превишава по-ниската от следните две величини:
а) възприетия съгласно счетоводната политика на предприятието стойностен праг на същественост за дълготрайни активи;
б) петстотин лева;
3. се използват през повече от 12-месечен период.
Независимо от горните критерии дълготрайни нематериални активи по смисъла на този закон са и: маркетингови или аналогични на тях проучвания, бизнес планове и фирмени стратегии, разходи, водещи до увеличаване на икономическата изгода на наети или предоставени за ползване дълготрайни активи.
55. “Амортизируеми активи” за лицата, които са изготвили данъчен амортизационен план  през 2003 г., са:
а) активите, включени в данъчния амортизационен план към 
31 декември 2003 г., с изключение на определените като неамортизируеми активи в националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г.;
б) инвестиционните имоти и дълготрайните активи по т. 53 и 54, с изключение на определените като неамортизируеми активи в националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., придобити след  
31 декември 2003 г.;
в) инвестиционните имоти, отчитани по справедлива стойност, с изключение на земята; 
г) последващите разходи за амортизируемите активи по букви “а”, “б” и “в”, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени след 31 декември 2003 г.; за целите на чл. 22, ал. 2 тези активи се отнасят към категорията, към която се отнася активът, за който са извършени тези разходи;
д) положителната търговска репутация, възникнала след 
31 декември 2003 г.;
е) сумата от: 
- непризнатата за данъчни цели през 2002 г. част от  балансовите стойности на отписаните през 2002 г. дълготрайни активи по реда на националните счетоводни стандарти поради промяна в стойностния праг на същественост, отчетени  съгласно алтернативния подход;
- непризнатата за данъчни цели през 2002 г. част от  балансовите стойности на отписаните през 2002 г. дълготрайни активи по реда на Националните счетоводни стандарти поради промяна в стойностния праг на същественост, отчетени  съгласно препоръчителния подход, намалена с частта от преоценъчния им резерв, която не е довела до увеличаване на данъчно признатия размер на разходите за амортизации.
56. “Амортизируеми активи” за лицата, които изготвят данъчен амортизационен план  след 31 декември 2003 г., са:
а) активите, включени в счетоводния амортизационен план, в т.ч. положителната търговска репутация, към датата на изготвяне на данъчен амортизационен план за първи път, които са определени като амортизируеми активи в националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., и активите, за които поради временното им изваждане от употреба съгласно счетоводното законодателство е преустановено начисляването на амортизация;
б) инвестиционните имоти и дълготрайните активи по т. 53 и 54, с изключение на определените като неамортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., придобити след  датата на изготвяне на данъчен амортизационен план за първи път;
в) инвестиционните имоти, отчитани по справедлива стойност, с изключение на земята; 
г) последващите разходи за амортизируемите активи по букви “а”, “б” и “в”, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени след датата на изготвяне на данъчен амортизационен план за първи път; за целите на чл. 22, ал. 2 тези активи се отнасят към категорията, към която се отнася активът, за който са извършени тези разходи;
д) положителната търговска репутация, възникнала след датата на изготвяне на данъчен амортизационен план за първи път.
57. “Амортизируема стойност” е: 
а) за лицата, които са изготвили данъчен амортизационен план през 2003 г.:
- за активите по т. 55, буква “а”– стойността на активите в данъчния амортизационен план към 31 декември 2003 г.; не се включва в амортизируемата стойност ефектът от промяната в стойностите  на амортизируемите активи в резултат на прилагането на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството, както и ефектът от извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност;
- за активите по т. 55, букви “б” и “г” - историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;
- за активите по т. 55, буква “в”, придобити до 31 декември 2003 г. – отчетната стойност към 31 декември 2003 г., намалена с начислените провизии, включени в историческата цена; 
- за активите по т. 55, буква “в”, придобити след 31 декември 
2003 г. – историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;
- за активите по т. 55, буква “д” - историческата цена;
- за актива по т. 55, буква “е” -  сумата, определена съгласно т. 55, буква “е”;
б) за лицата, които изготвят данъчен амортизационен план след 
31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на Националните счетоводни стандарти:
- за активите по т. 56, буква “а”, придобити до 31 декември 2003 г. – отчетната  стойност в счетоводния амортизационен план към 31 декември 2003 г., определена съгласно Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена; не се включва в амортизируемата стойност ефектът от извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност;
- за активите по т. 56, буква “а”, придобити в периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път – историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
- за активите по т. 56, букви “б” и “г” - историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея; 
- за активите по т. 56, буква “в”, придобити до 31 декември 2003 г. - отчетната стойност към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
- за активите по т. 56, буква “в”, придобити след 31 декември 2003 г. - историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени до датата на изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
- за активите по т. 56, буква “д” - историческата цена;
в) за лицата, които изготвят данъчен амортизационен план след 
31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на международните стандарти за финансови отчети:
- за активите по т. 56, буква “а”, придобити до 31 декември 2003 г. – отчетната  стойност към 31 декември 2003 г., определена съгласно международните стандарти за финансови отчети, действащи към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена; не се включва в амортизируемата стойност ефектът от промяната в стойностите на амортизируемите активи в резултат на прилагането на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството, както и ефектът от извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност;
- за активите по т. 56, буква “а”, придобити в периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път – историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
- за активите по т. 56, букви “б” и “г” - историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;
- за активите по т. 56, буква “в”, придобити до 31 декември 2003 г. - отчетната стойност към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена; 
- за активите по т. 56, буква “в”, придобити след 31 декември 2003 г. - историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени до датата на изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
- за активите по т. 56, буква “д” - историческата цена.
58. “Призната до момента данъчна амортизация” е: 
а) за лицата, които изготвят данъчен амортизационен план след 
31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на Националните счетоводни стандарти - натрупаната амортизация към 31 декември 2003 г., определена съгласно Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., коригирана с ефекта върху натрупаната амортизация в резултат на извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност; увеличена с разходите за амортизации за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път, определени върху амортизируемата стойност на активите, определена по реда на т. 57, буква “б”;
б) за лицата, които изготвят данъчен амортизационен план след 
31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на международните стандарти за финансови отчети - натрупаната амортизация към 31 декември 2003 г., определена съгласно международните стандарти за финансови отчети, действащи към 31 декември 2003 г., коригирана с ефекта върху натрупаната амортизация в резултат на прилагането на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството, както и ефекта върху натрупаната амортизация в резултат на извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност, и увеличена с разходите за амортизации за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на данъчния амортизационен план за първи път, определени върху амортизируемата стойност на активите, съгласно т. 57, буква “в”.
59. “Отписване от счетоводния амортизационен план” за целите на този закон е налице в случаите на:
а) напускане на амортизируем актив от патримониума на данъчно задълженото лице, в т.ч. в случаите на  прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон;
б) трансформиране на амортизируем актив в неамортизируем по смисъла на този закон, с изключение на случаите по чл. 22, ал. 13;
в) отписване на амортизируеми активи поради промяна в стойностния праг на същественост съгласно приложимите счетоводни стандарти;
г) за активите по чл. 22, ал. 13 - напускане на патримониума  на данъчно задълженото лице, трансформиране в друг неамортизируем актив по смисъла на този закон и отписване поради промяна в стойностния праг на същественост съгласно приложимите счетоводни стандарти.
60. “Данъчно признат размер на разходите за амортизации” е сумата от признатата до момента данъчна амортизация и начислените разходи за амортизация съгласно данъчния амортизационен план.
61. “Данъчна балансова стойност” е амортизируемата стойност на актива, намалена с данъчно признатия размер на разходите за амортизации.
62. “Ефективно намаление” по смисъла на чл. 58, ал. 2 е разликата между дължимите авансови вноски, определени по реда на чл. 56, ал. 1 – 5, и декларираните по реда на чл. 56, ал. 6.
63. “Документално доказаната цена на придобиване на продадена акция” е цената на придобиване на съответната акция, която лицето е доказало документално по реда, определен в съответните нормативни актове. Когато акции на едно дружество са придобити на различни документално доказани цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано кои от тях се продават, документално доказаната цена на придобиване на всяка от продадените акции е средно претеглената цена, определена въз основа на документално доказаната цена на придобиване на държаните акции към датата на продажбата.
64. “Разходи за провизии за задължения” са отчетените в съответствие със счетоводното законодателство, в т.ч. очакваните превишения на общата сума на разходите над приходите и очакваните загуби по договори за строителство, доходите при и след напускане, доходите под формата на акции или дялове на собствения капитал и други дългосрочни доходи на персонала, начислени като разход в текущия период съгласно счетоводното законодателство, които отговарят на критериите за признаване на провизия съгласно приложимите счетоводни стандарти.”
§ 45. В § 64 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 119 от 2002 г.) изречение второ се заличава. 


Преходни и заключителни разпоредби

§ 46. Разпоредбата на чл. 22, ал. 2, т. 7 се прилага за активи, придобити след 1 януари 2004 г.
§ 47. При получаване на премии (вноски) след 1 януари 2004 г. по сключени застрахователни договори  до 31 декември 2003 г. се счита, че данъкът по чл. 63а, ал. 1 е включен в получената премия (вноска).
§ 48. Дължимите данъци за периода до 31 декември 2003 г., определени по реда на чл. 11 преди влизането в сила на този закон, не подлежат на приспадане или възстановяване.
§ 49. Данъкът по чл. 63а, ал. 1 за данъчния период от 1 до 31 януари 2004 г. се начислява и внася в срок до 15 март 2004 г.
§ 50. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на § 44, в частта му относно чл. 63д, който влиза в сила от 1 юли 2004 г., и чл. 63е, ал. 2, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………   …………… 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

С предлаганите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се продължава тенденцията към усъвършенстване на данъчното законодателство и неговото синхронизиране с правните норми на Европейския съюз. Данъчната политика в областта на прякото облагане е насочена към подкрепа на икономическия растеж и стимулиране на инвестициите. Разширяването на данъчната база в средносрочен период ще позволи допълнително намаляване на данъчните ставки на преките данъци и съответно допълнително намаляване на данъчната тежест.
Намалява се ставката на корпоративния данък от 23,5 на 19,5 на сто.
Промяна в режима на облагане на застрахователните дружества, които преминават към общия ред на облагане по реда на ЗКПО. Въвежда се допълнителен данък върху застрахователните премии, който ще се начислява в застрахователните полици за сметка на застраховащите и застрахованите лица и който замества сега съществуващия еднократен данък върху приходите. Причината за промяната в режима на облагане е постигането на равнопоставеност с останалите данъчно задължени лица и хармонизиране с европейската практика. Не се очаква промяната да доведе до изменение в цената на застрахователните услуги и на постъпленията в бюджета от застрахователния сектор. 
Промяна в режима на облагане на бюджетните предприятия за осъществяваната от тях стопанска дейност. Въвежда се еднократен данък върху приходите от стопанската им дейност в размер 4 на сто.

Промени в областта на данъчното третиране на разходите за амортизация чрез въвеждане на нова категория амортизируеми дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения на ползване. Годишната амортизационна норма за тези активи ще се определя съобразно срока на правното ограничение за ползване, като не може да бъде по-висока от 25 на сто. Предложено е към категорията “компютри” да се добави и понятието “периферни устройства”, за което се създава съответно определение в Допълнителните разпоредби на законопроекта. 
Промени, свързани с преобразуването на финансовия резултат за данъчни цели, съобразени с приложимите счетоводни стандарти (национални и международни). В предложените промени на чл. 23 от ЗКПО, регулиращи финансовия резултат за данъчни цели, са направени изменения и допълнения на текстовете, свързани с определянето на облагаемата печалба. Определеният ред за данъчно преобразуване разглежда в максимална степен въпросите, свързани с правилата, наложени от приложимите счетоводни стандарти (национални и международни). С оглед запазване принципа на равнопоставеност на данъчните субекти тези правила регламентират определянето на един и същ размер на облагаемата печалба независимо от избраната от предприятието счетоводна политика. Въведени са нови разпоредби, свързани със завеждането на данъчния амортизационен план от лицата, формиращи данъчна основа по реда на ЗКПО.
Във връзка с възникналите проблеми при определянето на облагаемата печалба на юридическите лица с нестопанска цел, произтичащи от правилното определяне на разходите, отнасящи се за стопанската им дейност, е разработена методология за разпределянето им.

Облекчен е режимът на данъчно третиране на извършените от работодателя разходи за превоз на персонала. Отчетените разходи за групов превоз на персонала, включително за наетите по договори за управление и контрол, извършен със собствени или наети автомобили, от местоживеене до месторабота и обратно, с изключение на случаите, в които транспортът се осъществява с леки автомобили, не се регулират за данъчни цели и не се облагат с данък при източника. 
Разпоредбите, третиращи данъчно облагане при преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон, са синхронизирани с измененията на Търговския закон (ДВ, бр. 58 от 2003 г.).
Законопроектът предвижда лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел да не се облагат с корпоративен данък.
Актуализация на текстове, редакционни промени и синхронизация с действащото законодателство. В тази група промени се включва промяна на текстове, водещи до неяснота и противоречиво тълкуване, и усъвършенстване на данъчните режими и данъчната практика. 
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