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ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ.№ 354-01-91/25.09.2003 г.						Проект!


ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


§ 1. От чл. 29, ал. 1, да отпадне т. 3. 
§ 2. От чл. 29 да отпадне ал. 7.

§ 3. В. чл. 64 се създават нови ал. 5 и 6 със следните текстове:
"(5). В случаите, когато ДДС-сметката, поради временен недостиг на средства, е захранена заемообразно от разплащателната сметка, титулярът може  да възстанови тези средства обратно в разплащателната си сметка, след уведомяване на съответното данъчно поделение."
"(6) Когато поради естеството на дейността на фирмата, в ДДС-сметката се натрупат излишни средства, излишъкът може да се прехвърли в разплащателната сметка на титуляра с разрешение на данъчния орган. Разрешението (отказът) се дава след тематична данъчна проверка, извършена не по-късно от един месец от постъпването на искането на титуляра."

 § 4. В чл. 77 се правят следните изменения, относно срока за възстановяване на данъчния кредит:
В ал. 1, т. 2, накрая текста "три поредни едномесечни данъчни периоди" става "два поредни едномесечни данъчни периоди."
В т.4 накрая се допълва ново изречение: “За закъснение се дължи законна лихва”.
3. В т. 5 текста "тези три едномесечни периода" става "тези два едномесечни периода"
4. В т. 6 текста:: "започва да тече нов тримесечен период" става: "започва да тече нов двумесечен период".
 5. На всякъде в закона думите "тримесечен" се заменят с "двумесечен", а думите "три месеца" - с "два месеца".

§ 5. Във връзка с § 3 се прави изменение и в чл. 77, ал. 2, като изречение второ добива следната редакция: 
"В същия срок се възстановява данъкът, когато лицето е платило по ДДС-сметка на доставчиците не по-малко от 80 на сто от начисления му данък, за който е упражнило правото на данъчен кредит за периода."

§6. В чл.92 към края след думата “доставка” се допълва текста: “включително от подизпълнители”.
    § 7. В чл. 108 се създава нова ал. 6 със следния текст:
"(6). Лицата, облагани с патентен данък подлежат на задължителна регистрация по този закон при достигнат годишен оборот над 75 000 лв."

§8. В чл. 110, ал. 1 числото "50" се изменя на "25".



М О Т И В И

1. В чл. 29, ал. 1, т. 3 необосновано досега се предвижда в данъчната основа да се включват получените от доставчика "лихви за забава и неустойки, пряко свързани с доставка/и". По своята същност тези лихви, както и неустойките не са част от доставката, а представляват санкция за неизпълнение на същата, съгласно договора. Същите не се включват в цената на стоките и не се поемат от потребителя, както ДДС. Те имат характер на паричен поток, но по ЗЗДС се облагат само доставки на стоки и услуги, а не парични потоци.

2. В чл. 29 в края на 2002 г. се прие нова ал. 7, с която се ограничи приложението на ал. 6, т. 1, даваща право за определяне на пазарната цена по методите на чл. 20, т. 5, букви "а" и "б". Това ограничение първоначално се отнасяше за "доставки на превозни средства", но чрез ЗИД на ДПК - ДВ, бр. 42 от 9 април 2003 г. придоби още по-ярко изразен дискриминационен характер, като това ограничение се отнася само за внос на стари автомобили. От фирмите, внасящи стари автомобили се оплакват, тъй като ги облагат по нереално завишени цени и начисленият им от митниците ДДС остава за тяхна сметка, тъй като не могат да го включат в продажната цена.
Няма основание за изключване вноса на стари автомобили от общия ред за определяне пазарната цена по чл. 29, ал. 6 на ЗДДС във връзка с чл. 20, т. 5 на същия закон.  

	Принципът на справедливост изисква заплащане на лихва за закъснение както от данъкоплатеца, така и от бюджета, за да няма безлихвено ползване на чужди средства.


4. Оперирането с ДДС-сметка понякога създава неоправдани финансови трудности на фирмата, пораждани основно от динамиката на стопанската дейност и сезонност в начисляването на ДДС и ползването на данъчен кредит. Често пъти фирмата има излишни средства по ДДС-сметката, а в същото време изпитва остра нужда от средства по разплащателната си сметка.
Има и случаи, когато в предишен период, поради недостиг на средства по тази сметка, тя е подхранвана с превод от разплащателната сметка, но след това когато потребността от такива плащания отпада, излишните средства от ДДС-сметка не могат да се върнат отново в разплащателната сметка, без специална ревизия от данъчните органи.
Необходимо е този въпрос да намери по-справедливо решение, като се даде известна свобода на фирмите да оперират със средствата по ДДС-сметка макар и под контрола на данъчните органи.  

5. Предложението за намаляване на срока за възстановяване на данъчния кредит е в продължение на тенденцията за съкращаване на този срок, започната през 2000 г. - намаление от 6 на 4 месеца и след това на 3 месеца. Възможно е сега този срок да бъде намален поне на 2 месеца. 
Тази тенденция е обусловена от ежегодното подобряване работата на данъчната администрация. Свидетелство за това е, че в някои случаи сегашният срок за възстановяван е значително по-кратък: за износ 45 - дни, за внос по инвестиционен проект - 10 дни. 
Необходимо е да се постигне и общо съкращаване на този срок. Сегашното предложение е нова стъпка в това отношение.
 
6. Предложената промяна позволява на получателя по доставката по-рационално да ползва своите средства, като преценява дали да превежда дължимия данък на доставчиците от своята ДДС-сметка или от своята разплащателна сметка. Важно е, същите да бъдат преведени по ДДС-сметка на доставчика.

7. Със промяната в чл.92, ал.1 се премахва неоправданата практика при участие в проекти с външно финансиране. Предвидените в закона облекчения ще се ползват както от основните изпълнители, така и от фирмите – подизпълнители.

8. Това предложение съответства на направеното предложение за промяна по § 3 от проекто-закона за изменение и допълнение на ЗОДФЛ - нова ал. 5 към чл. 30. С него се преодоляват съществуващите противоречия в прага за регистрация по ЗДДС и допустимата граница за облагане с патентен данък. 

9. Относно регистрационния праг. Необходимо е постепенно преминаване към неограничено право за регистрация по избор, както беше по първия Закон за ДДС от 1993 г. Това е практика във всички европейски страни. Не бива повече данъчната администрация да се оправдава с трудности по управлението на ДДС.
Като компромис сега се предлага само снижаване на прага за доброволна регистрация - общ облагаем оборот над 25 хил. лв., вместо сегашните 50 хил. лв.


София, 25. 09. 2003 г.


				НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

				
1. Муравей Радев............................
   2. Веселин Черкезов..........................
3. Димитър Йорданов...................
4. Иван Иванов..............................
5. Евгени Чачев.............................
6. Иво Цанев..................................
7. Йордан Соколов..........................
   8. Екатерина Михайлова..................
			        	   9. Моньо Христов...........................
10. Росица Тоткова...........................
       	 11. Петър Жотев...............................





