ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ.№ 354-01-90/25.09.2003 г.						Проект!


ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА



§ 1. В чл. 14 се създават две нови точки - 6 и 7 със следния текст:
"6. Необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните годишни размери:
- за едно непълнолетно дете		240 лв.;
- за две непълнолетни деца			540  "  ;
- за три и повече непълнолетни деца	900  "  ."

"7. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за годината, респективно за съответна част от нея и писмено декларира, че детето е член на семейството, както и че за него не са ползвани необлагаеми суми по чл. 19, т. 9 (нова)."

§ 2. В чл. 19, ал. 2 се създават нови точки - 9 и 10 със следния текст:
"9. необлагаеми суми за непълнолетни деца в следните месечни размери:
- за едно непълнолетно дете 		20 лв.;
- за две непълнолетни деца			45  "  ;
- за три непълнолетни деца			75  " ."

"10. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето и писмено декларира, че то е член на семейството."

§ 3. В чл. 30 се създават три нови ал. - 3, 4 и 5 със следните текстове:
"(3). Лицата, упражняващи дейности по чл. 31, ал. 1, т. 7 включително, когато отговарят на изискванията по ал. 1 могат по свой избор да бъдат облагани по общия ред на закона, вместо с патентен данък."
"(4). Лицата по ал. 3 ежегодно подават годишна данъчна декларация по образец и в срока по чл. 41 на база на счетоводните резултати от дейността си през изтеклата година."
"(5). Лицата, облагани с патентен данък не подлежат на задължителна  регистрация по ЗДДС за оборотите до 75 000 лв. годишно." 

§ 4. В чл. 31, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
- т. 1 Хотели и други средства за настаняване: числото 250 се заменя с числото 150, числото 200 - с числото 120, числото 75 - с 55 и числото 25 - с числото 20.

§ 5. В чл. 31, ал. 1, т. 2 досегашния текст се допълва с текста: " За местата за консумация, разположени на откритите площи данъкът се определя, като данъчната ставка се умножи с коефициент 0,5" и се правят следните изменения в размера на данъка:
        	а) ресторанти: 1-2 звезди: група І - числото 35 се заменя с числото 25; за ІІ група числото 15 се заменя с числото 12; за ІІІ група - числото 5 се заменя с числото 3; за 3 звезди - за І група числото 60 се заменя с числото 50; за ІІ група - числото 30 се заменя с числото 25; за ІV група - числото 6 се заменя с числото 5;
            б) заведения за бързо обслужване: 
- за категория от 1-2 звезди І група - числото 20 се заменя с числото 15; за ІІ група - числото 8 се заменя с числото 7; 
- за категория от 3 звезди - за І група числото 35 се заменя с числото 30; за ІІ група - числото 8 се заменя с числото 7; за 3 звезди - за І група: числото 35 се заменя с числото 23; за ІІ група - числото 20 се заменя с числото 12; за ІІІ група числото 6 се заменя с числото 5;  
    	в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква "е": 
- за категория от 1-2 звезди: група І - числото 20 се заменя с числото 15; за ІІ група числото 8 се заменя с числото 7;
- за категория от 3 звезди - за І група числото 35 се заменя с числото 32; за ІІ група - числото 20 се заменя с числото 18; 
	г) кафе-сладкарници:
- за категория от 1-2 звезди: група І - числото20 се заменя с числото 16; за ІІ група числото 8 се заменя с числото 7; 
- за категория от  3 звезди - за І група числото 50 се заменя с числото 38; за ІІ група - числото 20 се заменя с числото 19; за ІІІ група - числото 10 се заменя с числото 9;
	д) барове - дневни: 
- за категория от 2 звезди: група І - числото 50 се заменя с числото 38; за ІІ група числото 30 се заменя с числото 25;
- за категория от 3 звезди - за І група числото 84 се заменя с числото 75; за ІІ група - числото 52 се заменя с числото 50; 
           е) бюфети и павилиони - за обект:  група І - числото 500 се заменя с числото 375; за ІІ група числото 300 се заменя с числото 250; за ІV група - числото 75 се заменя с числото 63; 
 	

§ 6. В чл. 31, ал. 1, т. 6 се правят следните изменения:
1.  създава се нова буква "в" със следния текст:
"в. Продажбата на собствена продукция не се счита за отделна търговска дейност и се облага само с патентен данък за производството освен, когато преобладават продажбите на закупени, непреработвани от лицето стоки."

2. Правят се следните изменения в размера на данъка:
а) съобразно нетната търговска площ за 1 кв.м от обекта, в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място и местонахождението на търговския обект в него: група 0 (нулева) - Столична община; лв. / кв.м: І зона -12; ІІ зона - 10; ІІІ зона - 8; ІV зона - 4; 
       	б) съобразно нетната търговска площ за 1 кв.м от обекта - в зависимост от групите по функционалния тип на населеното място и местонахождението на търговския обект в него: група - Бургас, Варна, Пловдив; Група/лв. мярка, за 1 кв.м: 14; І зона - 13; ІІ зона - 7; ІІІ зона - 6; ІV и V зона - 3,5;

§ 7. В чл. 31, ал. 1, т. 7 се правят следните изменения в размера на данъка по отделни букви, както следва:
а/ дърводелски услуги, Столична община - зона І - числото 780 се заменя с числото 750; за зона ІІ - числото 780 се заменя с числото 500; за  зона ІІІ - числото 780 се заменя с числото 375; за зона ІV - числото 780 се заменя с 250;
 	б/ шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги, Столична община - зона І числото 840 се заменя с числото 750; за зона ІІ числото 840 се заменя с числото 500; за зона ІІІ числото 840 се заменя с числото 370  лв. и за зона ІV числото 840 се заменя с числото 250 лв.; Група /лева: група І - числото 540 се заменя с числото 500; група ІІ - числото 390 се заменя с числото 375.    
   	в/ Променят се размерите и наименованието по тази буква, както следва:
- "търговия с изделия от благородни метали - Столична община - І зона - числото 3250 се заменя с 3150; ІІ зона - числото 3250 се заменя с числото 3000; зона ІІІ - числото 3250 се заменя с числото 2800; зона ІV - числото 3250 се заменя с числото 2700;  
	 Създава се ново наименование и нов текст за размера на данъка:
	"За услуги и изработка на изделия от благородни метали данъкът е с 50 на сто по-нисък."
г/ металообработващи услуги:, Столична община - зона І - числото 910 се заменя с числото 880 лв.; зона ІІ - числото 910 се заменя с числото 910 с числото 750, зона ІІІ - числото 910 се заменя с числото 500; зона ІV числото 910 се заменя с числото 380.
е/ бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги: 
- за Столична община - зона І числото 840 се заменя с числото 750; за ІІ зона числото 560 се заменя с заменя с числото 500; за ІІІ зона - числото 350 се заменя с числото 320; за ІV зона - числото 210 се заменя с числото 190; 
- за група І - числото 608 се заменя с числото 565; за ІІ група - числото 390 се заменя с числото 375;
    	ж/ машинописни и/или ксерокси (фотокопирни) услуги: за Столична община - за зона І числото 594 се заменя с числото 563; за ІІ зона числото 528 се заменя с числото 500; за ІІІ зона - числото 462 се заменя с числото 438; за ІV зона числото 396 се заменя с числото 375; 
     	з/ козметични услуги, поставяне на татуировки: 
- за Столична община - за зона І числото 900 се заменя с числото 800; за ІІ зона - числото 630 се заменя с числото 550; за ІІІ зона - числото 540 се заменя с числото 500; за ІV зона - числото 450 се заменя с числото 420; 
- За група І група - числото 630, се заменя с числото 600; за ІІ група числото 450  се заменя с числото 420.
	и/ маникюр, педикюр, на брой работно място: 
- за Столична община зона/лева - за І зона числото 420 се заменя с числото 375; за ІІ зона - числото 350 се заменя с числото 315; за ІІІ зона - числото 280 се заменя с числото 250; за ІV зона - числото 210 се заменя с числото 190; 
- за група І числото 338 се заменя с числото 313; за група ІІ - числото 260 се заменя с числото 250;
   	к/ часовникарски услуги, Столична община - за зона І - числото 390 се заменя с числото 375; за зона ІІ - числото 390 се заменя с числото 313; за зона ІІІ - числото 390 се заменя с числото 300 ; за зона ІV - числото 390 се заменя с числото 280; 
л/ тапицерски услуги, Столична община - зона І - числото 520 се заменя с числото 500; за зона ІІ - числото 520 се заменя с числото 438; за зона ІІІ - числото 520 се заменя с числото 375; за зона ІV - числото 520 се заменя с числото 313;
м/ авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги, регулиране и балансиране на гуми, автомивки и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства: Столична община - числото 1900 се заменя с числото 1700;
о/ ремонт на електро- и водопроводни  инсталации:
- за Столична община - зона І числото 560 да се замени с числото 500, за група ІІ - числото 560 да се замени с числото 500, за група  ІІІ - числото 560 да се замени с числото 500  и за група ІV числото 560 да се замени с числото 500; 
- за група І числото 405 да се замени с числото 375; група ІІ числото 260 да се замени с числото 250;
   	п/ стъкларски услуги :
- за Столична община -  зона/лева съответно: за зона І - числото 700 да се замени с числото 600, за зона ІІ - числото 700 да се замени с числото 600; за зона ІІІ - числото 700 да се замени с числото 600 и за зона ІV - числото 700 се замени с числото 600. 
- за група І - числото 540 се заменя с числото 500; за група ІІ - числото 325 се заменя с числото 300.
  	р/ поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, ремонт на музикални инструменти. 
- за Столична община - зона/лева; за зони от: зона І до зона ІV числото 1190 се заменя с числото 900; 
- за група І група - числото 878 се заменя с числото 815; за група ІІ - числото 585 се заменя с числото 565 лв.;
    	с/ отдаване на видеокасети под наем. Столична община - от зона І до зона ІV - числото 3250 се заменя с числото 3000;
    	х/ фотографски услуги. Столична община - за зони от І до ІV - числото 1040 се заменя с числото 950.


§ 8. В чл. 31, ал. 1, т.10 - фитнесцентрове и спортни зали - съобразно функционалния тип на населеното място, се правят следните изменения: отпада допълнителния патентен данък на квадратен метър, съответно числата: за групи 0 и 1 - 4; за група ІІ - 3,5, за група ІІІ - 2,5, за групи ІV и V - 2 и за групи VІ, VІІ, VІІІ - 1,5. 

§ 9. Отпадат от т. 3 на чл. 31, ал. 3 и преминават в приложение № 1 към чл. 31, ал. 3, т. 4 следните населени места: Ботевград, Видин, Горна Оряховица, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Разград, Самоков, Свищов, Силистра, Търговище, Червен Бряг и Шумен.

§ 10. От приложение № 1, към чл. 31, ал. 3, т. 4 отпадат и преминават в приложение № 2 следните населени места: Айтос, Средец, Елхово, Камено, Карнобат, Котел, Малко Търново, Царево, Нова Загора, Генерал Тошево, Долни Чифлик, Каварна, Каспичан, Нови Пазар, Велики Преслав, Смядово, Тервел, Дряново, Елена, Левски, Луковит, Никопол, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Белоградчик, Берковица, Бяла Слатина, Карлово, Мадан, Първомай, Раковски, Родопи, Септември, Бяла, Дулово, Исперих, Кубрат, Омуртаг, Попово, Тутракан, Белица, Бобов Дол, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Правец, Радомир, Разлог, Сливница, Ивайловград, Крумовград, Момчилград, Тополовград и Чирпан.
 
§ 11. В чл. 31 се създава нова ал. 6 със следния текст:
"(6). В градовете Пловдив и Варна се създават зони с различни размери на патентния данък по отделни дейности, съгласно решение на Общинския съвет."

§ 12. В чл.32, ал.1 се правят следните изменения:
- за буква б) автобуси до 22 места, вкл. мястото на водача: за група І - числото 798 се заменя с числото 680, за група ІІ - числото 490 се заменя с числото 440 и за група ІІІ - числото 270 се заменя с числото 250; 
- за буква в) автобуси над 22 места -  числото 1088 се заменя с числото 950, числото 630 се заменя с числото 560 и числото 350 се заменя с числото 300;
- за буква г) товарни автомобили, включително ремаркета и полуремаркета за всеки започнат тон товароподемност до 5 тона - числото 102 се заменя с числото 90, числото 84 се заменя с числото 75 и числото 68 се заменя с числото 60; за всеки започнат тон над 5 тона до 10 тона - числото 73 се заменя с числото 65 за група І, числото 56 се заменя с числото 50 - за група ІІ;  числото 40 се заменя с числото 36 - за група ІІІ и за всеки започнат тон над 10 тона - за І група числото 44 се заменя с числото 40; за ІІ група числото 28 се заменя с числото 25 и за трета група числото 14 се заменя с числото 12. ; 
  	
§ 13. В чл.32, ал.5 се правят следните изменения: "Лицата, извършващи обучение на водачи на моторни превозни средства, заплащат годишен данък за дейност с едно моторно превозно средство и в зависимост от функционалния тип на населеното място в следните размери: за група нулева и първа - числото 950 лв. да се замени с числото 700 лв.; за група втора - числото 850 лв. да се замени с числото 600 лв., за група трета - числото 700 лв. да се замени с числото 500 лв.;  група четвърта и пета - числото 550 да се замени с числото 450 и за група шеста, седма и осма - числото 400 да се замени с числото 350."

§ 14. В чл. 33 се създават пет нови алинеи - 6, 7, 8, 9 и 10 със следните текстове:
"(6) За дейностите, при които данъкът се определя на база работно място или устройство, основният размер на данъка се заплаща за едно работно място/устройство, а за всяко следващо се дължи данък в размер на 50 на сто от определения в закона данък за съответната група."
"(7). Годишният патентен данък на лицата, извършили инвестиции през годината се намалява със сума, равна на 10 на сто от обема на инвестициите в дълготрайни активи, но не повече от годишния размер на данъка."
"(8). Годишният размер на патентния данък се намалява със сума, равна на 5 на сто от размера на ефективно внесените през годината осигурителни вноски, но не повече от годишния размер на данъка."
"(9). Намалението на данъка по ал. 6 и 7 става с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 41. Същият се възстановява в 30-дневен срок от подаване на декларацията или се приспада от дължимия патентен данък за новата година."  
"(10). Лицата които извършват само поправка, ремонт и репаратура и са ангажирани в следните дейности, изброени в чл.31, ал.1, т.7 съответно: буква а) дърводелски услуги; буква б) шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; буква д)металообработващи услуги и буква л) тапицерски услуги заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен патентен данък за съответната дейност."

§ 15. Таблицата по чл. 35 добива следния вид:

Годишна данъчна основа				Д а н ъ к
-------------------------------------------------------------------------------------------
До 1440 лв.				Необлагаеми
От 1440 лв. до 2160 лв.			       15% за горницата над  1440 лв.
"    2160  - " -   3120  "		  108 лв.+  20%	 "	"       	2160 "	      "    3120  - " -    6120  " 		300 "    +  24%	"        "            3120 "	
"    6120  - " -  12000  "	           1020"   +  27%		"	"         6120 "
Над 12000 лв.			          2607,6   + 29%		"	"      12000 "


§ 16. Таблицата по чл. 38 добива следния вид:
Месечна данъчна основа				Д а н ъ к
-------------------------------------------------------------------------------------------
До 120 лв.				Необлагаеми
От 120 лв. до 180 лв.			       15% за горницата над 120 лв.
"    180  - " -    260  "		9,00  лв.+  20%	 "	"       180 "	         "    260  - " -    510  " 		25,00 "  +  24%	"        "         260 "	
"    510  - " -  1000  "		85,00 "  +  27%	"	"       510 "
Над 1000 лв.			217,30   + 29%	"	"      1000 "		




М О Т И В И

1. Приемането на семейно облагане за доходите на физическите лица има голямо значение за решаване на демографския проблем на страната и за известно облекчаване на семействата с деца. Предлагаме този начин на облагане сега да се въведе във възможно най-опростения вид за да няма никакви технически затруднения при прилагането му в практиката.
 
2. С приемането на нови ал. 3 и 4 към чл. 30 се дава възможност на лицата, които считат, че патентният данък за тях е нереално завишен, да преминават на облагане по общия ред на закона - върху реалните приходи и разходи за годината, съответно с доказване и проверки от данъчните органи. 
С приемането на предложената нова ал. 5 към същия чл. 30 се премахват неудобствата, съществуващи сега по отношение на лицата с годишен оборот между 50 и 75 хил. лв. Тези лица подлежат на облагане с патентен данък ако упражняват дейности, посочени в глава 14 на ЗОДФЛ, а в същото време подлежат на задължителна регистрация по ЗДДС. 
Предложеният текст на тази алинея не лишава посочените лица от доброволна регистрация по ЗДДС, щом като имат облагаем оборот над 50 000 лв. Тя може безпроблемно да се прилага и при снижаване на регистрационния праг от 50 на 25 хил. лв., каквото е предложението ни по Закона за ДДС.

 3. Предлагат се променени в размерите на патентния данък по някои дейности, наложени от инфлацията и насочени към допълнително насърчаване дейността на дребния и среден бизнес. Предложеното намаляване на данъка е с 25 - 30 на сто, в сравнение с размерите от 2001 г., което съответства на отчетената инфлация през същия период.

4. Поради законовото изискване за предварително определяне и плащане на патентния данък, лицата не могат да се ползват от допълнителни облекчения за направени инвестиции и други. За отстраняване на тази несправедливост, предлагаме лицата, облагани с патентен данък да ползват следните облекчения:
- намаляване на дължимия патентен данък със сума, равняваща се на 10 на сто от отчетените за годината инвестиции, но не повече от дължимия данък за годината; 
- аналогично е и правото за приспадане от данъка до 5 на сто от направените през годината осигурителни вноски, но не повече от дължимия данък за годината.

5. Предлага се намаляване с 50 на сто на данъка за някои дейности, когато не изработват нова продукция, а извършват поправки, ремонт и репаратура.
С аналогични мотиви се прави разграничаване в размера на данъка за търговия с изделия от благородни метали от услугите по изработване на такива изделия.
С 50 на сто се намалява данъка на заведения за хранене и друга консумация, когато са разположени на открити площи.

 6. Предлага се актуализация на разпределението на населените места по групи и зони за определяне на данъка. 
Запазват се зоните за София и се предлага въвеждане на подобни зони и в градовете Пловдив и Варна, със съответно диференциране на размерите на данъка, в зависимост от конкретните условия за съответната дейност.
Част от предложенията по патентния данък са подадени от Националната предприемаческа и занаятчийска камара. 
 
7. Промените в таблиците на чл. 35 и 38 запазват действащите данъчни ставки, но се извършва по-справедливо разпределение на доходите по съответните раздели. Съотношението между най-ниската и най-високата сума по отделните "етажи" на таблиците става 8,3, при действащо сега съотношение от само 5,4. Вместо сегашните размери по таблицата на чл. 38 от 110, 150, 250 и 600 лв., облагани с различни данъчни ставки, се предлагат следните размери: 120, 180, 260, 510 и 1000 лв. Възстановява се предишния най-висок месечен размер от 1000 лв. и съответно годишен размер от 12000 лв., което е логично и обосновано.
 Увеличаването на необлагаемия минимум - месечно от 110 на 120 лв. и годишно от 1320 на 1440 е съобразено с измененията в заплатите и доходите на физическите лица и с променените условия за издръжката на обикновено семейство.


София, 25.09.2003 г. 
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