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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 облагане доходите на физическите лица

(Обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 35 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г., бр. 42, 67, 95 и 112 от 2003 г. и бр. 36, 37, 53 и 70 от 2004 г.)




§ 1. Â ÷ë. 12, àë. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ò. 3 äóìèòå “çàñòðàõîâêè "Æèâîò", æåíèòáåíè è äåòñêè çàñòðàõîâêè è çàñòðàõîâêè "Æèâîò", àêî ñà” ñå çàìåíÿò ñúñ “çàñòðàõîâêè “Æèâîò” è ðåíòà, æåíèòáåíè è äåòñêè çàñòðàõîâêè è çàñòðàõîâêè “Æèâîò”.
2. Â ò. 9 íàêðàÿ ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “êàêòî è ïîëó÷åíèòå äàðåíèÿ ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà ÷ë. 35, àë. 2 îò Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå”.
3. Â ò. 16 ñëåä äóìàòà “êóëòóðàòà” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “êàêòî è íàãðàäèòå íà ëàóðåàòè íà êîíêóðñè ïî ïðîåêòè è ïðîãðàìè, ôèíàíñèðàíè èçöÿëî èëè ÷àñòè÷íî îò Íàöèîíàëåí ôîíä “Êóëòóðà”.
§ 2. Â ÷ë. 20, àë. 2, ÷ë. 21, àë. 1, ò. 2 è ÷ë. 22, àë. 1, ò. 3 äóìèòå “è çàñòðàõîâêè “Æèâîò”, àêî ñà” ñå çàìåíÿò ñ “è ðåíòà è çàñòðàõîâêè “Æèâîò”.
§ 3. Â ÷ë. 24, àë. 3 äóìèòå “÷ë. 33, àë. 1” ñå çàìåíÿò ñ “÷ë. 46”. 
§ 4. Â ÷ë. 26, ò. 8 äóìèòå “è çàñòðàõîâêè “Æèâîò”, àêî ñà” ñå çàìåíÿò ñ “è ðåíòà è çàñòðàõîâêè “Æèâîò”.
§ 5. Â ÷ë. 28, àë. 1, ò. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â áóêâà ”ã” äóìàòà “èíâàëèäè” ñå çàìåíÿ ñ “õîðà ñ óâðåæäàíèÿ”.
2. Â áóêâà ”å” äóìèòå “èíâàëèäè, äåöà ñ óâðåäåíî çäðàâå” ñå çàìåíÿò ñ “õîðà ñ òðàéíè óâðåæäàíèÿ, äåöà ñ óâðåæäàíèÿ”.
§ 6. Â ÷ë. 29, àë. 2 äóìèòå “è çàñòðàõîâêè “Æèâîò”, àêî ñà” ñå çàìåíÿò ñ “è ðåíòà è çàñòðàõîâêè “Æèâîò”.
§ 7. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 29à:
“×ë. 29à. (1) Ìåñòíèòå ôèçè÷åñêè ëèöà, âêëþ÷èòåëíî èçâúðøâàùèòå äåéíîñò êàòî åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ìîãàò äà ïîëçâàò äàíú÷íî îáëåê÷åíèå çà äåöà, êàòî ïðèñïàäàò îò ãîäèøíàòà ñè äàíú÷íà îñíîâà ñóìà â îáù ðàçìåð, êàêòî ñëåäâà:
1. ïðè åäíî íåíàâúðøèëî ïúëíîëåòèå äåòå - 360 ëâ.;
2. ïðè äâå íåíàâúðøèëè ïúëíîëåòèå äåöà - 780 ëâ.;
3. ïðè òðè è ïîâå÷å íåíàâúðøèëè ïúëíîëåòèå äåöà - 1140 ëâ.
(2) Äàíú÷íîòî îáëåê÷åíèå ñå ïîëçâà, êîãàòî åäíîâðåìåííî ñà íàëèöå ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
1. êúì 31 äåêåìâðè íà äàíú÷íàòà ãîäèíà äåòåòî å ìåñòíî ôèçè÷åñêî ëèöå è å áúëãàðñêè ãðàæäàíèí èëè ÷óæäåíåö, íà êîãîòî å ïðåäîñòàâåíî óáåæèùå èëè ñòàòóò íà áåæàíåö ïî ðåäà íà Çàêîíà çà óáåæèùåòî è áåæàíöèòå;
2. äåòåòî íå å íàâúðøèëî ïúëíîëåòèå;
3. êúì 31 äåêåìâðè íà äàíú÷íàòà ãîäèíà äåòåòî íå å íàñòàíåíî çà îòãëåæäàíå íà ïúëíà äúðæàâíà èçäðúæêà â ñïåöèàëèçèðàíà èíñòèòóöèÿ çà äåöà. 
(3) Äàíú÷íîòî îáëåê÷åíèå ñå ïîëçâà îò ëèöå ïî àë. 1, êîåòî êúì 
31 äåêåìâðè íà äàíú÷íàòà ãîäèíà å:
1. ðîäèòåë, êîéòî óïðàæíÿâà ðîäèòåëñêèòå ïðàâà, è äåòåòî íå å íàñòàíåíî èçâúí ñåìåéñòâîòî è íå å ó÷ðåäåíî ïîïå÷èòåëñòâî èëè íàñòîéíè÷åñòâî, èëè
2. íàñòîéíèê èëè ïîïå÷èòåë – â ñëó÷àèòå íà íàñòîéíè÷åñòâî èëè ïîïå÷èòåëñòâî, èëè  
3. ðîäíèíà èëè áëèçúê - â ñëó÷àèòå, êîãàòî äåòåòî å íàñòàíåíî çà ñðîê íå ïî-ìàëúê îò 6 ìåñåöà ïðè ðîäíèíè èëè áëèçêè ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà çàêðèëà íà äåòåòî, èëè
4. ïðèåìåí ðîäèòåë - â ñëó÷àèòå íà äúëãîñðî÷íî íàñòàíÿâàíå íà äåòåòî çà îòãëåæäàíå â ïðèåìíî ñåìåéñòâî ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà çàêðèëà íà äåòåòî.
(4) Äàíú÷íîòî îáëåê÷åíèå ñå ïîëçâà äî ðàçìåðà íà ãîäèøíàòà äàíú÷íà îñíîâà è ïðè óñëîâèå ÷å ëèöåòî ïî àë. 3 ïðåäñòàâè ïèñìåíà äåêëàðàöèÿ îò äðóãèÿ ðîäèòåë, ñúîòâåòíî îò äðóãèÿ ïðèåìåí ðîäèòåë, áëèçúê èëè ðîäíèíà, ÷å ïîñëåäíèÿò íÿìà äà ïîëçâà íàìàëåíèåòî çà ñúùàòà äàíú÷íà ãîäèíà. 
(5) Äåêëàðàöèÿ ïî àë. 4 íå ñå ïðåäñòàâÿ, êîãàòî äðóãèÿò ðîäèòåë, ñúîòâåòíî äðóãèÿò ïðèåìåí ðîäèòåë, áëèçúê èëè ðîäíèíà, å íåèçâåñòåí, ïî÷èíàë èëè å ëèøåí îò ðîäèòåëñêè ïðàâà, èëè íå ñà ìó ïðåäîñòàâåíè òàêèâà ïðàâà â ñëó÷àèòå íà ðàçâîä.
(6) Äàíú÷íîòî îáëåê÷åíèå ñå ïîëçâà âêëþ÷èòåëíî çà ãîäèíèòå, â êîèòî äåòåòî å ðîäåíî è íàâúðøèëî ïúëíîëåòèå.
(7) Îáñòîÿòåëñòâàòà è óñëîâèÿòà ïî àë. 6 ñå äåêëàðèðàò ñ äåêëàðàöèÿ ïî îáðàçåö, óòâúðäåí îò ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå, êîÿòî ñå ïîäàâà ñ ãîäèøíàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ ïî ÷ë. 41.”
§ 8. Â ÷ë. 31 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1, ò. 1 äóìèòå “õîòåëè è äðóãè ñðåäñòâà çà íàñòàíÿâàíå” ñå çàìåíÿò ñúñ “ñðåäñòâà çà ïîäñëîí è ìåñòà çà íàñòàíÿâàíå”.
2. Â àë. 3:
à)  â ò. 3  äóìàòà “Ëîì” ñå çàëè÷àâà;
á) â ò. 4 ñëåä äóìàòà “Êàçàíëúê” ñå äîáàâÿ  “Ëîì”.
§ 9. Â ÷ë. 33 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Àëèíåè 6 è 7 ñå îòìåíÿò.
2. Ñúçäàâà ñå àë. 8:
“(8) Êîãàòî ñúîòâåòíîòî ðàáîòíî ìÿñòî å çà îáó÷åíèå íà ÷èðàê ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà çàíàÿòèòå, îïðåäåëåíèÿò îêîí÷àòåëåí ãîäèøåí (ïàòåíòåí) äàíúê çà äåéíîñòèòå ïî ÷ë. 31, àë. 1, ò. 7, áóêâè ”å”, “ç” è “è” ñå çàïëàùà â ðàçìåð 50 íà ñòî. Íàìàëåíèåòî ñå ïîëçâà, ïðè óñëîâèå ÷å êúì äåêëàðàöèÿòà ïî ÷ë. 43 å ïðèëîæåíî êîïèå îò óäîñòîâåðåíèåòî çà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà íà ÷èðàöèòå, èçäàäåíî îò ñúîòâåòíàòà ðåãèîíàëíà çàíàÿò÷èéñêà êàìàðà.”

§ 10. Â ÷ë. 35 òàáëèöàòà êúì àë. 1 ñå èçìåíÿ òàêà:



“
Ãîäèøíà äàíú÷íà îñíîâà
Äàíúê



Äî 1560 ëâ.
Îò 1560 äî 1800 ëâ.
Îò 1800 äî 3000 ëâ.
Íàä 3000 ëâ.

Íåîáëàãàåìè
10 % çà ãîðíèöàòà íàä 1560 ëâ.
24 ëâ. + 20 % çà ãîðíèöàòà íàä 1800 ëâ.
264 ëâ. + 24 % çà ãîðíèöàòà íàä 3000 ëâ.






“


§ 11. Â ÷ë. 38 òàáëèöàòà êúì àë. 1 ñå èçìåíÿ òàêà:



“
Ìåñå÷íà äàíú÷íà îñíîâà
Äàíúê



Äî 130 ëâ.
Îò 130 äî 150 ëâ.
Îò 150 äî 250 ëâ.
Íàä  250 ëâ.

Íåîáëàãàåìè
10 % çà ãîðíèöàòà íàä 130 ëâ.
2,00 ëâ. + 20 % çà ãîðíèöàòà íàä 150 ëâ.
22,00 ëâ. + 24 % çà ãîðíèöàòà íàä 250 ëâ.




“


§ 12. Â ÷ë. 40 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(3) Ïëàòåöúò íà äîõîäèòå ïî ÷ë. 26, ò. 8 óñòàíîâÿâà ÷àñòòà íà íåîáëàãàåìèòå äîõîäè ïî àë. 1 âúç îñíîâà íà ïèñìåíà äåêëàðàöèÿ, ïðåäîñòàâåíà îò äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå.”
2. Àëèíåè 4, 5 è 6 ñå îòìåíÿò.
§ 13. Â ÷ë. 42, àë. 2 â èçðå÷åíèå ïúðâî íàêðàÿ ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ “êàêòî è â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 29à”.
§   \* arabic 14. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3: 
“(3) Декларациите по ал. 1 и 2 се подават в териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес - за физическите лица и едноличните търговци, и по място на данъчна регистрация – за юридическите лица.”
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 15. В чл. 53 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Данъчно задължените лица, които до 31 януари подадат декларацията по чл. 43 и в същия срок заплатят пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.”
2. Àëèíåÿ 4 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(4) Данъкът по ал. 1, 2 и 3 се внася по сметката на териториалната данъчна дирекция по постоянен адрес - за физическите лица и едноличните търговци, и по място на данъчна регистрация – за юридическите лица.”
§ 16. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите “Физическо лице” се заменят с “Данъчно задължено лице”,  а след думата “глоба” се добавя “за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци”.
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер до 1000 лв. - по ал. 1, и до 2000 лв. - по ал. 2, ако не подлежат на по-тежко наказание.”
§ 17. В чл. 62 след думата “глоба” се добавя “за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци”, а след думата “глобата” се добавя “съответно имуществената санкция”.
§   \* arabic 18. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 16 се изменя така:
“16. “Средства за подслон” и “места за настаняване” са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за туризма с изключение на туристическите хижи.”
2. Точка 50 се изменя така:
“50. “Çàñòðàõîâêè “Æèâîò” è ðåíòà, æåíèòáåíè è äåòñêè çàñòðàõîâêè è çàñòðàõîâêè “Æèâîò”, ñâúðçàíè ñ èíâåñòèöèîíåí ôîíä” ñà ñúîòâåòíèòå çàñòðàõîâêè ïî ðàçäåë I, ò. 1, 2 è 3 íà ïðèëîæåíèå ¹ 1 êúì ÷ë. 6, àë. 2 îò Çàêîíà çà çàñòðàõîâàíåòî.”
3. Създава се т. 57:
“57. “Приемен родител” е всяко лице от приемно семейство по чл. 31 от Закона за закрила на детето.”
§   \* arabic 19. Параграф 5б от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.


заключителни разпоредби

§   \* arabic 20. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2002 г. и бр. 16 от 2004 г.) в чл. 79, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя “или от упълномощените от тях длъжностни лица”.
§   \* arabic 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 12 
и 19, които влизат в сила от 22 юни 2004 г.

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕ²Õ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………………… 2004 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.




ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ)





Ì  Î  Ò  È  Â  È


êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà îáëàãàíå äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà


Ïðåäëàãàíèòå ïðîìåíè â Çàêîíà çà îáëàãàíå äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà ñà íàñî÷åíè êúì ïîñòèãàíå íà ïî-åôåêòèâíà ñîöèàëíà ïîëèòèêà è óâåëè÷àâàíå íà ðàçïîëàãàåìèòå äîõîäè íà ãðàæäàíèòå.
Ïðåäëîæåíî å èçìåíåíèå íà ñêàëàòà çà îáëàãàíå äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êàòî íåîáëàãàåìèÿò äîõîä îò 120 ëâ. ñå óâåëè÷àâà íà 130 ëâ. Íàðåä ñ òîâà å ïðåäëîæåíî íàìàëÿâàíå íà äàíú÷íàòà ñòàâêà, êàêòî ñëåäâà:

-	îò 12 íà 10 íà ñòî - çà íàé-íèñêèòå äîõîäè îò 130 äî 150 ëâ.;
-	îò 22 íà 20 íà ñòî - çà äîõîäèòå îò 150 äî 250 ëâ.;
-	24 íà ñòî - çà äîõîäèòå íàä 250 ëâ.

Ефектът от така предлаганата промяна в скалата за облагане ще се изрази в намаляване на данъчната тежест за всички подоходни групи, в резултат на което ще се увеличи номиналният и реалният разполагаем доход на домакинствата. При доходи от 200 лв. данъчната тежест от 5 на сто през 2004 г. намалява на 3,5 на сто през 2005 г., т. е. намалението е с 1,5 на сто, а при доходи от 300 лв. намалението на тежестта спрямо 2004 г. е с 1,8 на сто. 
Ïðè ñðàâíÿâàíåòî íà íîìèíàëíèÿ äîõîä çà ïîòðåáëåíèå ïðè ñðåäíèòå çà ñòðàíàòà ðàáîòíè çàïëàòè ïðåç 2004 è 2005 ã. ñúùî ñå êîíñòàòèðà íàðàñòâàíå: íîìèíàëíèÿò äîõîä ïðåç 2004 ã. ïðè  ïðîãíîçíà ñðåäíà ðàáîòíà çàïëàòà 305,50 ëâ. å 241,73 ëâ., à ïðåç 2005 ã. –  262,03 ëâ. ïðè ïðîãíîçíà ñðåäíà ðàáîòíà çàïëàòà 336,69 ëâ., èëè íàðàñòâàíåòî å 8,4 íà ñòî (ñðåäíàòà ðàáîòíà çàïëàòà íå âêëþ÷âà ñïåöèàëíèòå âåäîìñòâà).
Ïîâèøàâàíåòî íà ðåàëíèòå äîõîäè çà ïîòðåáëåíèå (ñëåä îò÷èòàíå íà èíôëàöèÿòà) ïðè äîõîäè îêîëî ñðåäíàòà ðàáîòíà çàïëàòà ïðåç 2005 ã. ñïðÿìî 2004 ã. å 4,53  íà ñòî. 
Наред с общото намаляване на данъчната тежест е предложено въвеждане на семейно подоходно облагане като нов вид данъчно облекчение – финансов инструмент за провеждане на по-ефективна социална политика. 
Законопроектът предвижда намаляване на данъчната основа на единия родител с 360 лв. годишно за едно дете, със 780 лв. за две деца и с 1140 лв. за три и повече деца. Данъчното облекчение ще се ползва без оглед на това дали се получават семейни помощи за децата и дали родителите са встъпили в брак или живеят заедно на семейни начала. Друг положителен момент е, че кръгът от лицата, които ще ползват облекчението, е максимално разширен. Освен от родителите облекчението може да се ползва и от лица, които реално полагат грижи за отглеждането на детето - приемни родители, настойници, попечители, близки или роднини, при които е настанено детето по смисъла на Закона за закрила на детето. Тъй като законопроектът предвижда облекчението да се ползва от единия родител, всяко семейство може да прецени самҐ кой от двамата родители да намалява данъчната си основа, като се съобразява с размера на съответния облагаем доход. Това право на избор ще даде възможност при нисък доход или при липса на доход при единия родител облекчението да се ползва в пълен размер от другия родител – със среден или по-висок доход.
Данъчното облекчение се ползва независимо от вида на дохода, тъй като се приспада от годишната данъчна основа, която от своя страна се формира от всички видове доходи на лицето за съответната данъчна година.
В текстовете на закона, уреждащи облагането с окончателен годишен (патентен) данък, са предложени следните изменения и допълнения:
- Отменяне на чл. 33, ал. 6 и 7, предвиждащи намаляване на патентния данък с част от размера на направените през годината инвестиции в дълготрайни материални активи. Посочените разпоредби противоречат на характера на патентния данък, който е окончателен, определен е в абсолютен годишен размер и не е обвързан с реализираните приходи и направените разходи от лицето. Следва да се има предвид, че точното прилагане на предложените за отмяна разпоредби е изключително трудно за контрол, вследствие на което се създават предпоставки за некоректно ползване на облекчението. Прилагането му е и със сериозен бюджетен ефект (загуба) с оглед на това, че малка по размер инвестиция може да редуцира до нула и без това ниския по размер патентен данък.
- Намаляване размера на патентния данък за работно място за обучение на чирак с 50 на сто. Предложението е направено с оглед стартирането на пилотен проект за обучение на чираци, утвърден от Министерството на труда и социалната политика на основание на Закона за насърчаване на заетостта. Предложеното намаление може да се обоснове с наличието на критерии и индикации в Закона за занаятите, позволяващи да се определи кое място се счита за работно място за обучение на чирак.
- Преместване на гр. Лом от втора в трета група за определяне годишния размер на патентния данък. Изменението се налага поради влошените икономически условия в региона, а именно: намаляване броя на живеещите в града – до 28 094; висок ръст на безработицата – 30,2 на сто; голям брой на семействата, подпомагани по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – 2640. Отчетено е и обстоятелството, че в съседните градове съответната данъчна тежест е по-малка.
- Създаване на нова ал. 3 в чл. 43, с която да се уреди мястото, където се подават декларациите за обстоятелствата и промените в тях, свързани с определянето на патентния данък. В действащия закон има разпоредба само за мястото на внасяне на патентния данък.
Законопроектът съдържа и допълнение, свързано с определянето на годишния облагаем доход на лауреатите на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд “Култура”. Предложението е към необлагаемите доходи по чл. 12 от закона да се добавят и наградите на посочените лауреати. Това е в съответствие със световната практика в тази област и е насочено към насърчаване на откриването, подпомагането и обучението на млади таланти в областта на културата и изкуството.
Предложени са и редакционни изменения на чл. 53, 61 и 62 с цел постигане на по-голяма точност и яснота при прилагането им.
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