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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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.;  бр. 42. и 109 от 2003 г. и 
бр. 18 от 2004 г.)



§ 1. В чл. 23, ал. 3, т. 4 накрая се добавя “по този ред не се преобразува финансовият резултат, когато за наетите лица е приложена т. 2;” 
§ 2. В чл. 26, ал. 2 след думата “банките” текстът до края се заличава.
§ 3. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 запетаята и думите “а за банките – през следващите 
10 години” се заличават.
2. В ал. 3 запетаята и думите “съответно десетгодишният” се заличават.
§ 4. В чл. 60 се правят следните изменения:
1.	Алинеи 1 и 2 се изменят така:
“(1) Когато са налице условията по чл. 61е, дължимият корпоративен данък се намалява с 10 на сто от сумата на вноските за учредяване на дружество или за увеличаване на основния (регистрирания) капитал, използвани за придобиване на активи, определени в чл. 22, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 (с изключение на леките автомобили). Правото се ползва за годината на придобиване на активите за целите на изречение първо, като с разрешеното намаление се намалява годишният данък по годишната данъчна декларация на лицето.  За следващите данъчни години лицата ползват намалението при определянето и на авансовите вноски.
(2) Когато са налице условията по чл. 61ж, финансовият резултат преди данъчно преобразуване се намалява по реда на чл. 23, ал. 3, т. 2 с внесените задължителни осигурителни вноски за текущата данъчна година за сметка на работодателя за новоразкритите работни места. Намалението се ползва еднократно в годината, през която са назначени лицата.”
2. В ал. 4, изречение първо думите “като резерви” се заменят с “в собствения капитал”.
§ 5. ×ëåí 61â ñå îòìåíÿ.
§ 6. Â ÷ë. 61ã àë. 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(3) Ïðåîòñòúïåíèÿò êîðïîðàòèâåí äàíúê ñå îò÷èòà â ñîáñòâåíèÿ êàïèòàë.  Ïðåîòñòúïâàíåòî å âàëèäíî, àêî ïðåîòñòúïåíèÿò äàíúê ñå èíâåñòèðà â äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè è íåìàòåðèàëíè àêòèâè è ñà èçïúëíåíè óñëîâèÿòà ïî ÷ë. 61å.” 
§ 7. Â ÷ë. 61ä  àë. 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Ïðåîòñòúïåíèÿò êîðïîðàòèâåí äàíúê ñå îò÷èòà â ñîáñòâåíèÿ êàïèòàë. Ïðåîòñòúïâàíåòî å âàëèäíî, êîãàòî ñà èçïúëíåíè óñëîâèÿòà ïî 
÷ë. 61å è ïðåîòñòúïåíèÿò äàíúê å âëîæåí â ïðèäîáèâàíå íà äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè è íåìàòåðèàëíè àêòèâè, íåîáõîäèìè çà èçâúðøâàíå íà ïðîèçâîäñòâåíàòà äåéíîñò çà ñðîê äî 3 ãîäèíè ñëåä ãîäèíàòà, çà êîÿòî ñå ïîëçâà ïðåîòñòúïâàíåòî.”
§ 8. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 61å, 61æ è 61ç:
“×ë. 61å. (1) Íàìàëåíèåòî ïî ÷ë. 60, àë. 1 è ïðåîòñòúïâàíåòî ïî 
÷ë. 61ã è 61ä ñà âàëèäíè, êîãàòî ñà íàëèöå åäíîâðåìåííî ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
1. ïðèäîáèòèòå àêòèâè ïî ÷ë. 60, àë. 1 ñà ÷àñò îò ïúðâîíà÷àëíà èíâåñòèöèÿ;
2. ïðåîòñòúïåíèÿò äàíúê ïî ÷ë. 61ã è 61ä å âëîæåí çà ïðèäîáèâàíå íà àêòèâè, êîèòî ñà ÷àñò îò ïúðâîíà÷àëíà èíâåñòèöèÿ â ðàìêèòå íà ñëåäâàùèòå 
3 ãîäèíè ñëåä ãîäèíàòà, çà êîÿòî å ïîëçâàíî ïðåîòñòúïâàíåòî;
3. íåìàòåðèàëíèòå àêòèâè ïî ò. 1 è/èëè 2 òðÿáâà äà ñà:
à)  èçïîëçâàíè åäèíñòâåíî îò äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå, è
á)  àìîðòèçèðóåìè àêòèâè;
4. ñòîéíîñòòà íà íåìàòåðèàëíèòå àêòèâè îò ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ å íå ïîâå÷å îò 25 íà ñòî îò ñòîéíîñòòà íà äúëãîòðàéíèòå ìàòåðèàëíè àêòèâè îò ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ;
5. ïîíå 25 íà ñòî îò ñòîéíîñòòà íà àêòèâè îò ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ å ôèíàíñèðàíà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà íà äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå; íå ñå ñìÿòàò çà ñîáñòâåíè ñðåäñòâà ïðåîòñòúïåíèÿò äàíúê, êàêòî è äðóãè ñðåäñòâà, îïðåäåëåíè êàòî äúðæàâíà ïîìîù;
6. àêòèâèòå ïî ò. 1 è 2 ñà ïðèäîáèòè ïðè ïàçàðíè óñëîâèÿ, ñúîòâåòñòâàùè íà òàêèâà ïðè íåñâúðçàíè ëèöà;
7. ñîáñòâåíîñòòà âúðõó àêòèâèòå ïî ò. 1 è 2 íå ìîæå äà ñå ïðåõâúðëÿ äî 5 ãîäèíè îò äàòàòà íà ïðèäîáèâàíåòî èì ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå íà ïðåîáðàçóâàíå íà òúðãîâñêè äðóæåñòâà ïî ðåäà íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí.
(2) Â ñëó÷àèòå, êîãàòî íàìàëåíèåòî ïî ÷ë. 60, àë. 1 è/èëè ïðåîòñòúïâàíåòî ïî ÷ë. 61ã è 61ä, êîèòî ñà âëîæåíè èëè ñëåäâà äà áúäàò âëîæåíè â ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ, å íàä 75 ìëí. ëâ., íàìàëåíèåòî è/èëè ïðåîòñòúïâàíåòî å âàëèäíî, êîãàòî ñà íàëèöå èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1 è äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå å ïîëó÷èëî ðàçðåøåíèå îò Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà çà äîïóñòèìîñò ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà Çàêîíà çà äúðæàâíèòå ïîìîùè. 
(3) Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 60, àë. 1, ÷ë. 61ã è 61ä íå ñå ïðèëàãàò îò äàíú÷íî çàäúëæåíè ëèöà, êîèòî:
1. èçâúðøâàò äåéíîñò â îòðàñëèòå âúãëåäîáèâ, ñòîìàíîäîáèâ, àâòîìîáèëîñòðîåíå, êîðàáîñòðîåíå è ïðîèçâîäñòâî íà ñèíòåòè÷íè âëàêíà, èëè
2. ñà â ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò, ëèêâèäàöèÿ èëè â ïðîèçâîäñòâî ïî îçäðàâÿâàíå, èëè
3. ñå îïðåäåëÿò êàòî ïðåäïðèÿòèÿ â çàòðóäíåíèå.
(4) Íàìàëåíèåòî ïî ÷ë. 60, àë. 1 è ïðåîòñòúïâàíåòî ïî ÷ë. 61ã è 
÷ë. 61ä ñà âàëèäíè íåçàâèñèìî äàëè ñà íàëèöå óñëîâèÿòà ïî àë. 1 â ñëó÷àèòå, êîãàòî îáùàòà ñóìà íà ïîëó÷åíèòå äúðæàâíè ïîìîùè (áåç íàìàëåíèåòî è/èëè ïðåîòñòúïâàíåòî, çà êîèòî ñà ïðèëîæåíè ÷ë. 61å, àë. 1 è/èëè ÷ë. 61æ) ïðåç ïîñëåäíèòå 3 äàíú÷íè ãîäèíè, âêëþ÷èòåëíî òåêóùàòà, íå ïðåâèøàâà 
200 õèë. ëâ. Òîâà îáñòîÿòåëñòâî ñå äåêëàðèðà â ãîäèøíàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ ïî ÷ë. 51, àë. 1.
(5) Èçïúëíåíèåòî íà óñëîâèÿòà ïî àë. 1, ò. 1-6, ñòîéíîñòòà íà ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ è ïåðèîäúò íà íåéíîòî èçïúëíåíèå ñå äåêëàðèðàò ñ ãîäèøíàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ çà äàíú÷íàòà ãîäèíà, â êîÿòî âñè÷êè òåçè óñëîâèÿ ñà èçïúëíåíè. 
×ë. 61æ. (1) Íàìàëåíèåòî ïî ÷ë. 60, àë. 2 ñå ïîëçâà, êîãàòî ñà íàëèöå åäíîâðåìåííî ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
1. äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå íå ïîëçâà íàìàëåíèå ïî ÷ë. 60, àë. 1 èëè ïðåîòñòúïâàíå ïî ÷ë. 61ã è 61ä, êàêòî è äðóãè ôîðìè íà äúðæàâíà ïîìîù çà òåêóùàòà äàíú÷íà ãîäèíà;
2. íàëèöå å óâåëè÷åíèå â ñðåäíîñïèñú÷íèÿ áðîé íà ïåðñîíàëà çà òåêóùàòà ñïðÿìî ïðåäõîäíàòà ãîäèíà è íà íîâîðàçêðèòèòå ðàáîòíè ìåñòà ñà íàçíà÷åíè ïî òðóäîâ äîãîâîð ëèöà, ðåãèñòðèðàíè êàòî áåçðàáîòíè;
3. äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå íÿìà èçèñêóåìè äàíú÷íè çàäúëæåíèÿ èëè çàäúëæåíèÿ çà çàäúëæèòåëíè îñèãóðèòåëíè âíîñêè êúì 31 äåêåìâðè íà òåêóùàòà äàíú÷íà ãîäèíà;
4. äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå íå å â ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò, ëèêâèäàöèÿ èëè â ïðîèçâîäñòâî ïî îçäðàâÿâàíå;
5. äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå íå ñå îïðåäåëÿ êàòî ïðåäïðèÿòèå â çàòðóäíåíèå;
6. ëèöàòà íå èçâúðøâàò äåéíîñò â îòðàñëèòå âúãëåäîáèâ, ñòîìàíîäîáèâ, òðàíñïîðò è êîðàáîñòðîåíå;
7. ëèöàòà íå ñå îïðåäåëÿò êàòî ïðåäïðèÿòèÿ â çàòðóäíåíèå;
8. ñúçäàäåíèòå íîâè ðàáîòíè ìåñòà ùå áúäàò ïîääúðæàíè íàé-ìàëêî 3 ãîäèíè.
(2) Èçïúëíåíèåòî íà óñëîâèÿòà ïî àë. 1, ò. 1-7 ñå äåêëàðèðà ñ ãîäèøíàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ.
×ë. 61ç. Îáùàòà ñóìà íà íàìàëåíèåòî ïî ÷ë. 60, àë. 1 è/èëè ïðåîòñòúïâàíåòî ïî ÷ë. 61ã è 61ä, êîèòî ñà âëîæåíè èëè òðÿáâà äà ñà âëîæåíè â ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ, íå ìîæå äà ïðåâèøàâà:
1. 50 íà ñòî îò ñòîéíîñòòà íà ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ - çà ïúðâîíà÷àëíà èíâåñòèöèÿ äî 100 ìëí. ëâ.;
2. 50 ìëí. ëâ. + 25 íà ñòî îò ïðåâèøåíèåòî íà ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ íàä 100 ìëí. ëâ. - çà ïúðâîíà÷àëíà èíâåñòèöèÿ îò 100 äî 
200 ìëí. ëâ.;
3. 75 ìëí. ëâ. + 17 íà ñòî îò ïðåâèøåíèåòî íà ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ íàä 200 ìëí. ëâ. - çà ïúðâîíà÷àëíà èíâåñòèöèÿ íàä 200 ìëí. ëâ.”
§ 9. Â § 1 îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ñúçäàâàò ò. 71, 72 è 73: 
“71. “Ïúðâîíà÷àëíà èíâåñòèöèÿ” å èíâåñòèöèÿ â:
à) äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè àêòèâè çà ñúçäàâàíå íà íîâî ïðåäïðèÿòèå, çà ðàçøèðÿâàíå íà ñúùåñòâóâàùî ïðåäïðèÿòèå èëè çà çàïî÷âàíå íà äåéíîñò, âîäåùà äî ñúùåñòâåíè ïðîìåíè íà ïðîèçâåæäàíèÿ ïðîäóêò èëè íà ïðîèçâîäñòâåíèÿ ïðîöåñ íà ñúùåñòâóâàùî ïðåäïðèÿòèå, ñâúðçàíà ñ ðàöèîíàëèçàöèÿ, äèâåðñèôèêàöèÿ (ðàçíîîáðàçÿâàíå) èëè ìîäåðíèçàöèÿ; íå å ïúðâîíà÷àëíà èíâåñòèöèÿ èíâåñòèöèÿòà â àêòèâ, êîéòî çàìåñòâà ñúùåñòâóâàù àêòèâ ñúñ ñõîäíè óïîòðåáà è õàðàêòåðèñòèêè, êàêòî è ïðèäîáèâàíåòî íà òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà îò äàíú÷íî çàäúëæåíè ëèöà â îòðàñúë “Òðàíñïîðò”;
á) ïàòåíòè, ëèöåíçèè è íîó-õàó.
72. “Ïðåäïðèÿòèå â çàòðóäíåíèå” å ïðåäïðèÿòèå, çà êîåòî ñà íàëèöå åäíîâðåìåííî ñëåäíèòå êðèòåðèè:
à) çà ïðåäõîäíèòå 3 ãîäèíè ïðåäè ãîäèíàòà, çà êîÿòî ñå ïîëçâà íàìàëåíèåòî ïî ÷ë. 60, àë. 1 è 2 è ïðåîòñòúïâàíåòî ïî ÷ë. 61ã è 61ä,  ñà îò÷åòåíè îòðèöàòåëíè ôèíàíñîâè ðåçóëòàòè;
á) íåòíèòå ïðèõîäè îò ïðîäàæáè çà ãîäèíàòà, çà êîÿòî ñå ïîëçâà íàìàëåíèåòî ïî ÷ë. 60, àë. 1 è 2 è ïðåîòñòúïâàíåòî ïî ÷ë. 61ã è ÷ë. 61ä ñà ñ íàä 50 íà ñòî ïî-íèñêè îò ñúùèòå ïðèõîäè çà ïðåäõîäíàòà ãîäèíà;
â) íåòíàòà ñòîéíîñò íà àêòèâèòå å îòðèöàòåëíà âåëè÷èíà êúì 
31 äåêåìâðè íà ãîäèíàòà, çà êîÿòî ñå ïîëçâà íàìàëåíèåòî ïî ÷ë. 60, àë. 1 è 2 è ïðåîòñòúïâàíåòî ïî ÷ë. 61ã è 61ä.
73. “Äúðæàâíà ïîìîù” å îïðåäåëåíàòà ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà äúðæàâíèòå ïîìîùè, âêëþ÷èòåëíî íàìàëåíèå ïî ÷ë. 60 è/èëè ïðåîòñòúïâàíå ïî ÷ë. 61ã è 61ä çà äàíú÷íè ïåðèîäè ñëåä 31 äåêåìâðè 2004 ã.” 


Çàêëþ÷èòåëíè ðàçïîðåäáè

§ 10. Â § 60 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà Çàêîíà çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå (îáí., ÄÂ, áð. 119 îò 2002 ã.; èçì., áð. 109 îò 2003 ã.)  ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1.
2. Ñúçäàâà ñå àë. 2:
“(2) Ëèöàòà ïî àë. 1, çà êîèòî 10-ãîäèøíèÿò ñðîê ïî îòìåíåíèÿ ÷ë. 20 îò Çàêîíà çà ÷óæäåñòðàííèòå èíâåñòèöèè èçòè÷à ñëåä 31 äåêåìâðè 2006 ã., ïðåîòñòúïâàò 58 íà ñòî îò êîðïîðàòèâíèÿ äàíúê çà 2006 ã.”
§ 11. Â ÷ë. 58á îò Çàêîíà çà äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò (îáí., ÄÂ, áð. 153 îò 1998 ã.; ïîïð., áð. 1 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 44, 62, 64, 103 è 111 îò 1999 ã., áð. 63, 78 è 102 îò 2000 ã., áð. 109 îò 2001 ã., áð. 28, 45 è 117 îò 2002 ã. è 
áð. 37, 42, 86 è 109 îò 2003 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1.	Â àë. 2:
а) думите “съобразяване със следните изисквания” се заменят с “наличие на следните обстоятелства”;
á) â ò. 4 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ “êàòî” è ñå ñúçäàâàò áóêâè “à”-“å”:
“à) äîãîâîðè çà êðåäèòè è òúðãîâñêè çàåìè;
á) äîãîâîðè çà ôèíàíñîâ ëèçèíã;
â) áàíêîâè è äðóãè ãàðàíöèè;
г) писма за поемане на ангажимент за финансиране на проекта от собствениците на капитала;
ä) ñîáñòâåíè ñðåäñòâà;
å) ïðîãíîçíèòå âõîäÿùè ïàðè÷íè ïîòîöè ñà äîñòîâåðíè, ñúîòâåòñòâàò íà ïàçàðíèòå óñëîâèÿ è ñà äîñòàòú÷íè çà ïîêðèâàíåòî íà èíâåñòèöèîííèòå è òåêóùèòå ðàçõîäè ïî ïðîåêòà.”
2.	Â àë. 3:
à)  òî÷êà 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“1.  проекти, разработки и планове за изграждане и поддържане на обекти и бизнес план за икономическата стабилност и рентабилност на инвестиционния проект;”
á) òî÷êà 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
“3.  äîêóìåíòè, óäîñòîâåðÿâàùè âúçìîæíîñòèòå çà ôèíàíñèðàíå íà ïðîåêòà ïî àë. 2, ò. 4.”
3. Â àë. 4 äóìèòå “ñúîáðàçÿâàíå ñ èçèñêâàíèÿòà” ñå çàìåíÿò ñ “íàëè÷èå íà îáñòîÿòåëñòâàòà”.
§ 12. Â  Çàêîíà çà äúðæàâíèòå ïîìîùè (ÄÂ, áð. 28 îò 2002 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 9, àë. 1 ñå ñúçäàâà ò. 4:
“4. ïî ïèñìåíà ìîëáà íà ïîëó÷àòåëÿ íà äúðæàâíàòà ïîìîù, êîãàòî ïîñëåäíàòà å ïîä ôîðìàòà íà äàíú÷íî îáëåê÷åíèå è äàíú÷åí çàêîí, èçèñêâà ðåøåíèå íà Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà çà äîïóñòèìîñò.”
2. Â ÷ë. 10, àë. 4 ñëåä äóìèòå “÷ë. 9, àë. 1, ò. 1” ñå äîáàâÿ “è  4”.
§ 13. Â Óêàç ¹ 2242 çà ñâîáîäíè çîíè (îáí., ÄÂ, áð. 55 îò 1987 ã.; èçì. è äîï., áð. 4 îò 1989 ã., áð. 84 îò 1993 ã., áð. 26 îò 1996 ã. è áð. 15, 89 è 153 îò 1998 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 2  àë. 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Äåéíîñòèòå ïî àë. 1 ìîãàò äà ñå îñúùåñòâÿâàò îò  ëèöà, êîèòî ñà ðåãèñòðèðàíè êàòî òúðãîâöè ïî Òúðãîâñêèÿ çàêîí èëè ïî íàöèîíàëíîòî ñè çàêîíîäàòåëñòâî.” 
2. Â ÷ë. 10   àë. 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(1) Òåðåíèòå, ñãðàäèòå è äðóãèòå îáåêòè ñå ïîëçâàò ÷ðåç îòäàâàíå ïîä íàåì èëè äðóãà ôîðìà çà âðåìåííî ïîëçâàíå ïî äîãîâîð ìåæäó ïðåäïðèÿòèåòî, ñòîïàíèñâàùî çîíàòà, è ëèöàòà ïî ÷ë. 2, àë. 2.”
§ 14. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г. и бр. 42, 112 и 114 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Â ÷ë. 147:
à) â àë. 1 äóìèòå “äàíú÷íèÿ îðãàí” ñå çàìåíÿò ñ “êîìïåòåíòíèÿ îðãàí”;
б) алинея 2 се изменя така:
“(2) Искането по ал. 1 се подава до компетентния орган, определен по реда на чл. 148, ал. 1, придружено с доказателства съгласно наредбата по чл. 152а.”;
в) създава се нова ал. 3: 
“(3) За обезпечаване на задълженията, за които се иска отсрочване или разсрочване, длъжникът предоставя надлежно обезпечение по реда на този кодекс в размер на главницата и лихвите на задълженията за периода, за който е поискано отсрочване или разсрочване.”;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в изречение второ след думите “законната лихва” се поставя запетая и се добавя “считано”;
д) алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
2. В  чл. 148:
а) в ал. 1, т. 2 и 3 след думите “или ако се иска” се добавя “отсрочване или”;
б) в ал. 2 накрая се добавя  “по реда на този раздел и на наредбата по чл. 152а”.
3. Заглавието и чл. 149 се изменят така: 
“Ограничения за издаване на разрешение”
Чл. 149. (1) Отсрочване или разсрочване не се разрешава: 
1. по отношение на търговец, за когото е взето решение за прекратяване с ликвидация или за когото е открито производство по несъстоятелност или производство по оздравяване на предприятието по реда на Търговския закон;
2. ñëåä êàòî áúäå îïðåäåëåí íà÷èíúò íà ïðîäàæáà ïî ÷ë. 201;
3. çà çàäúëæåíèÿ ïî Çàêîíà çà äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò è ïî Çàêîíà çà àêöèçèòå ñ èçêëþ÷åíèå íà çàäúëæåíèÿòà ïî âëÿçúë â ñèëà äàíú÷åí àêò;
4. ïî îòíîøåíèå íà òðåòèòå ëèöà ïî ÷ë. 22 çà óäúðæàíèòå îò äàíú÷íèòå ñóáåêòè è íåâíåñåíè â ñðîê ñóìè çà ïëàùàíå íà ïóáëè÷íè âçåìàíèÿ.”
(2) Ðàçïîðåäáàòà íà àë. 1 íå ñå ïðèëàãà â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 152 è 153.
(3) Разрешение не се издава и когато представените доказателства по чл. 147, ал. 2 съдържат данни, които не отразяват действителни факти и обстоятелства или които не съответстват на реалните пазарни цени и условия.”  
4. Създава се чл. 149а:
“Ïðåäïîñòàâêè çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå
Чл. 149а. (1) Разрешение на отсрочване и разсрочване се издава, когато едновременно са налице следните обстоятелства:
1. äàíú÷íîòî çàäúëæåíèå, çà êîåòî ñå èñêà îòñðî÷âàíå èëè ðàçñðî÷âàíå, íå ìîæå äà ñå ïîãàñè èçöÿëî ñ íàëè÷íèòå ïàðè÷íè ñðåäñòâà êúì äàòàòà íà ïîäàâàíå íà èñêàíåòî ïî ÷ë. 147, àë. 1 è òåêóùèòå ïàðè÷íè ïîñòúïëåíèÿ çà ïåðèîä 3 ìåñåöà ñëåä òàçè äàòà, íàìàëåíè ñ íåîáõîäèìèòå òåêóùè ïàðè÷íè ïëàùàíèÿ çà ïåðèîä 3 ìåñåöà ñëåä ñúùàòà äàòà,  ãàðàíòèðàùè ïðîäúëæàâàíåòî íà ñòîïàíñêàòà äåéíîñò, êàòî êúì íàëè÷íèòå ïàðè÷íè ñðåäñòâà ñå ïðèáàâÿò è ñóìèòå, êîèòî áèõà ïîñòúïèëè ïðè:
а) осребряване на активите по балансова стойност към датата на подаване на искането по чл. 147, ал. 1 с изключение на тези, без които е невъзможно осъществяването на извършваната стопанска дейност;
б) събиране на изискуемите към датата на подаване на искането по чл. 147, ал. 1 вземания на длъжника от трети лица;
2. предприятието не е формирало отрицателен счетоводен финансов резултат за предходните две години на годината, в която е подадено искането за отсрочване или разсрочване;
3. коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност за предходните две години на годината, в която е подадено искането по чл. 147, ал. 1, и за периода, за който се иска отсрочване или разсрочване въз основа на доказателствата за бъдещо развитие, са определени по методи и в границите на стойности, установени с наредбата по чл. 152а;
4. коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност за периода, за който се иска отсрочване или разсрочване, са в границите на стойности, установени с наредбата по чл. 152а;
45. ìèíèìàëíèÿò ðàçìåð íà ïðåäîñòàâåíîòî îáåçïå÷åíèå ïîêðèâà ðàçìåðà íà ãëàâíèöàòà è ëèõâèòå íà çàäúëæåíèåòî, çà êîåòî ñå èñêà îòñðî÷âàíå èëè ðàçñðî÷âàíå, çà ïåðèîäà íà äåéñòâèå íà ðàçðåøåíèåòî.
(2) Срокът на разрешението за отсрочване или разсрочване се определя, като се приема погасяването на задълженията да се извършва с плащания в размер не по-малко от 50 на сто от нетния паричен поток, без да се вземат предвид главницата и лихвите на отсроченото или разсроченото задължение, определен за всяка година поотделно, въз основа на доказателствата за бъдещо развитие и по начин, установен с наредбата по чл. 152а. 
(3) Разрешение за отсрочване или разсрочване се издава само за тази част от задължението, която не може да бъде погасена при условията на ал. 1, т. 1.”
5. В чл. 150:
а) в ал. 1, изречение второ  накрая се добавя “на действие на отсрочването или разсрочването”;
б) алинея 2 се изменя така:
“(2) Към молбата се прилагат доказателства за настъпилите обстоятелства по ал. 1, определени с наредбата по чл. 152а.”;
в) в ал. 3 думите “чл. 148 и чл. 149, ал. 1, 2 и 3” се заменят с “чл. 147 - 149а”.
6. В чл. 151 след думата “кодекс” се добавя  “и наредбата по 
чл. 152а”.
7. В глава четиринадесета, раздел I се създават  чл. 151а и 151б:
“Срокове за издаване на разрешение
Чл. 151а. (1) Разрешение за отсрочване или разсрочване се издава в срок до 3 месеца след постъпване на искането по чл. 147, ал. 1, придружено с необходимите доказателства и становища, при компетентния орган. Разрешението се съобщава на длъжника в 7-дневен срок от издаването му. 
(2) Отказът за издаване на разрешение за отсрочване или разсрочване се извършва с мотивирано решение, което се съобщава на длъжника в 7-дневен срок от издаването му. В него се посочва пред кой орган и в какви срокове може да бъде обжалвано. 
(3) Непроизнасянето в срок по искането за издаване на разрешение за отсрочване или разсрочване се счита за мълчалив отказ.
Обжалване на отказ за отсрочване или разсрочване
Чл. 151б. (1) Отказът за издаване на разрешение за отсрочване или разсрочване може да се обжалва от длъжника в 14-дневен срок от връчване на решението чрез органа, който го е издал, пред:
1. окръжния съд по местонахождението на органа по чл. 148, ал. 1, 
т. 1 и 2;
2. Върховния административен съд в случаите, когато отказът е издаден от министър или ръководител на друго ведомство, непосредствено подчинено на Министерския съвет.

(2) Мълчаливият отказ може да се обжалва в 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 151а, ал. 1, изречение първо.
(3) Жалбата се препраща от органа по ал. 1 в 7-дневен срок до компетентния съд.
(4) Органът, чийто отказ се обжалва, може да преразгледа въпроса в 7-дневен срок от получаване на жалбата и да издаде исканото разрешение за отсрочване или разсрочване.
(5) При разглеждането на жалбата се призовават органът, чийто отказ се обжалва, и жалбоподателят. 
(6) Съдът отхвърля жалбата или задължава съответния орган да издаде исканото разрешение за отсрочване или разсрочване, без да дава указания по съдържанието му. Решението на съда може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.”
8. В чл. 152:
а) в ал. 1, изречение първо след думите ”в особено важни случаи” се поставя запетая и се добавя “определени с наредбата по чл. 152а”, а изречение второ се отменя;
б) създава се нова ал. 2: 
“(2) Главният данъчен директор изпраща предложението по ал. 1 до министъра на финансите след предварителното произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията за допустимост и съвместимост на предложението с принципите на свободната конкуренция. Министърът на финансите внася въпроса за решаване от Министерския съвет.”;
в) досегашните  ал.  2  и 3 стават съответно ал. 3 и 4;
г) създава се ал. 5:
“(5) Решението на Министерския съвет, с което не се разрешава намаляване, разсрочване и/или отсрочване на общото публично задължение по ал. 1, подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.” 
9. Създава се чл. 152а:

“Наредба
Чл. 152а. Министерският съвет приема наредба за прилагането на чл. 147-152.”
§ 15. Министерският съвет приема наредбата по чл. 152а от Данъчния процесуален кодекс в  3-месечен срок от  влизането в сила на закона.
§ 16. Параграф 60 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 119 от 2002 г.; изм., бр. 109 от 2003 г.) се прилага до 
31 декември 2006 г.
§ 17. Законът  влиза в  сила от 1 януари 2005 г.


Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2004 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



Предлаганите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са направени във връзка с преговорите за членство в Европейския съюз и затварянето на глава 4 “Политика по конкуренцията”. След последните технически консултации, последвани от консултативни срещи  с представители на Генерална дирекция “Разширяване” и Генерална дирекция “Конкуренция” на Европейската комисия, се установи, че една част от фискалните мерки на държавно подпомагане (в т. ч. данъчните облекчения), които се определят като несъвместими, трябва да бъдат премахнати, а останалите - да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Аqcuis communitaire в областта на държавните помощи.
В тази връзка със законопроекта се предлага намалението на корпоративния данък по чл. 60, ал. 1 и преотстъпването на корпоративен данък по чл. 61г и 61д да са валидни, когато са налице условията за държавна помощ за регионално развитие по смисъла на Закона за държавните помощи (ЗДП) и правилника за прилагането му (ППЗДП), като:
1. намалението/преотстъпването трябва да се инвестира за придобиване на дълготрайни материални активи, ноу-хау, лицензи и патенти;
2. стойността на нематериалните активи е до 25 на сто от стойността на дълготрайните материални активи;
3. поне 25 на сто от стойността на активите, в които се инвестира, е финансирана със собствени средства за заетост;
4. активите трябва да са придобити при нормални пазарни условия, съответстващи на условията при несвързани лица;
5. активите следва да останат собственост на лицето най-малко 5 години от датата на придобиването им.
Въведено е и изискване, когато в изпълнение на инвестиционен проект общата сума на всяко намаление и/или преотстъпване надвишава 75 млн. лв., да се изисква разрешение за допустимост на държавната помощ, издадено от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). 
Лимитиран е и общият размер на намалението и/или преотстъпването, които следва да бъдат вложени в първоначална инвестиция, като по този начин се гарантира спазването на максимално допустимия размер на помощта съобразно индивидуалните характеристики на проекта.
Намалението по чл. 60, ал. 2 за новосъздадени работни места е преработено в съответствие с изискванията за предоставяне на помощ за стимулиране на заетост по ЗДП и ППЗДП, като изрично е регламентирано, че разпоредбата не се прилага от лица, които през текущата данъчна година прилагат намаление/преотстъпване и/или са получили други форми на държавна помощ. Въведено е изискване наетите лица да са били регистрирани като безработни към момента на наемането им и условие за поддържане на новоразкритите работни места най-малко 3 години. В законопроекта не е предложено лимитиране на размера на намалението, тъй като последното не може да надхвърли максимално допустимия интензитет при държавна помощ за стимулиране на заетостта.
Премахната е възможността банките да пренасят загуби през следващите 10 години, като по този начин се изравнява данъчното им третиране с това на останалите данъчно задължени лица.
Отпада възможността холдинговите дружества да попадат в изключенията на режима на чл. 26 (слаба капитализация), тъй като подобно изключение не е в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи. С промяната холдинговите дружества ще се регулират за разходите си за лихви както всички останали данъчно задължени лица.
Предложена е промяна в § 60 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  (обн., ДВ, бр. 119 от 2002 г.; изм., бр. 109 от 2003 г.) и съответно прилагането му до 
31 декември 2006 г., тъй като тази мярка представлява несъвместима държавна помощ. За да бъдат защитени правата на лицата (чуждестранни инвеститори), които по силата на отменения чл. 20 от Закона за чуждестранните инвестициии имат право да преотстъпят корпоративен данък и за 2007 г., е предложено те да преотстъпят по-висок процент от корпоративния данък за 2006 г.
Предложено е отменяне на чл. 61в, тъй като тази мярка представлява несъвместима държавна помощ. Европейските изисквания не допускат за предприятия в оздравително производство да се предоставят данъчни облекчения.
Със законопроекта са предложени и промени по отношение на специалната схема за начисляване на данък върху добавената стойност по чл. 58а от Закона за данък върху добавената стойност. Предвид общия характер на тази разпоредба и приложимостта й на територията на цялата страна от всички лица, които отговарят на определените условия, са регламентирани ясни обстоятелства, при наличието на които се издава разрешението, като по този начин се премахва субективният фактор за преценка от страна на министъра на финансите. Детайлно са дефинирани изискванията, според които ще се определя възможността на лицето да финансира, изгражда и поддържа проекта и обектите, осигуряващи изпълнението му, като са посочени необходимите доказателства за удостоверяване на тази възможност. 
Предложени са и промени в Указ № 2242 за свободните зони, регламентиращи, че дейност в свободните зони може да се извършва както от чуждестранни, така и от местни лица - търговци. По този начин се премахва съществуващата до момента дискриминация на местните лица спрямо чуждестранните.
Фискалните мерки, свързани с отсрочване и разсрочване на данъчни и други публични задължения по реда на Данъчния процесуален кодекс, са дефинирани като обща мярка, приложима спрямо всички икономически субекти на територията на цялата страна. Въведени са точни условия, критерии и показатели, при които се допуска отсрочване/разсрочване, което премахва  дискреционната власт на компетентния орган. По този начин отказ от страна на компетентния орган се постановява единствено при неизпълнение на условията и критериите или при несъответствие на показателите с реалните  пазарни условия.
Регламентирано е изрично, че отсрочване/разсрочване на обединени публични задължения се допуска единствено след произнасяне на КЗК за допустимост и съвместимост на мярката с правилата за свободната конкуренция при условията и по реда на ЗДП и ППЗДП. 
Въведена е и възможност отказът на компетентния орган да се обжалва по съдебен ред.  
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