
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ВХ. № 354-01-87/ 25.09.2003 г.						Проект!


ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а/ В ал. 1, т. 1 думите: "включително бюджетните предприятия" се заличават.
б/ Алинея 2 на чл. 1 се отменя.

§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите: "включително бюджетните предприятия" се заличават.

§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 3 се отменя.

§ 4. В чл. 23, ал. 2, т. 2  се заличава.

§ 5. В чл. 41, ал. 1 числото "23,5" се променя на "17,5".

§ 6. В чл. 48, ал. 3 числото "20" се заменя с "15".





М О Т И В И

 1. Включването на бюджетните предприятия за облагане по ЗКПО не се оправдава. Тези предприятия прилагат бюджетна сметка за цялостната си дейност, а облагането им с корпоративен данък за така наречената стопанска дейност има нулев ефект за държавния бюджет, защото начисления данък се отчита като бюджетен разход.
Ето защо се предлагат промените в §§ 1, 2 и 3 на настоящето предложение.
 
2. Плащането на глоби, конфискации и лихви за забава е санкция за фирмата. Непризнаването им за разход за данъчни цели представлява допълнителна санкция. Не е обосновано тези разходи да бъдат облагани с корпоративен данък. Затова се предлага промяната с § 4 от настоящето предложение.

3. През последните две години - 2002 и 2003 г. ставката на корпоративния данък остава непроменена - от 23,5%, с което се прекъсна предишната тенденция за ежегодно намаляване ставките на този данък. Предлагаме сега това изоставане да се компенсира, като от 23,5% корпоративния данък бъде намален на 17,5%

4. Предлаганата промяна в чл. 48 се отнася до размера на данъка върху доходите по чл. 36, ал. 1, 2 и 4 - социалните разходи, направени от работодатели, разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили и вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване.
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