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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 данък върху добавената стойност

(Обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; попр., бр. 1 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 44, 62, 64, 103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45 и 117 от 2002 г., бр. 37, 42, 86 и 109 от 2003 г. и бр. 53 и 70 от 2004 г.)


§ 1. В чл. 6  ал. 2 се отменя.
§ 2. Създава се чл. 6а:
“Чл. 6а. (1) Не е доставка по смисъла на този закон прехвърлянето на собственост или ограничени вещни права върху стоки или извършването на услуги в резултат на:
1. преобразуване на търговски дружества по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
2. прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон;
3. извършване на непарична вноска в търговско дружество.
(2) В случаите по ал. 1 лицето, което получава стоките и услугите, става правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правата по чл. 68 и 70 и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит по чл. 81 и 82.
(3) Алинея 2 се прилага и в случаите, когато стоките и услугите са придобити по наследство или по завет от данъчно задължено по този закон лице.”
§ 3. В чл. 29, ал. 2, т. 2 думите “пътен данък” се заличават.
§ 4. В чл. 41, т. 4 думата “инвалиди” се заменя с “хора с увреждания”.

§ 5. В чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 и 2а думата “(инвалиди)” се заличава.
2. В т. 7 думите “инвалиди, деца с увредено здраве” се заменят с “хора с трайни увреждания, деца с увреждания”.
§ 6. В чл. 59, т. 11 думата “инвалиди” се заменя с “хора с увреждания”.
§ 7. В чл. 77, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите “45-дневен срок” се заменят с 
“30-дневен срок”.
2. В изречение второ думите “В същия срок се възстановява данъкът” се заменят с “Данъкът се възстановява в 45-дневен срок”.
§ 8. В чл. 81, ал. 5  т. 1 се отменя.
§ 9. В чл. 108 се създава ал. 6:
“(6) Алинея 1 не се прилага по отношение на чуждестранно лице, за което са налице едновременно следните условия:
1. не е установено в страната; 
2. няма обект на територията на страната;
3. извършва доставки с място на изпълнение на територията на страната само на посочени в чл. 22, ал. 1, т. 5 услуги, по които получатели са регистрирани по този закон лица.”
§ 10. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 2:
“2. когато регистрираното лице почине, ако е физическо лице, или престане да съществува, ако е юридическо лице.”
2. В ал. 2:
а) точка 1  се отменя;
б) в т. 6 думите “което не е търговец” се заличават, а думите “дейността си” се заменят с “осъществяването на независима икономическа дейност”.
§ 11. В чл. 119, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.

2. Създава се т. 4:
“4. смърт на регистрирано по този закон лице – едноличен търговец, ако предприятието на лицето е поето по наследство или по завет от лице, което е регистрирано по този закон, или се регистрира по реда на чл. 124б само за наличните активи към датата на регистрацията.”
§ 12. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: 
“В случаите по чл. 117, ал. 1, т. 2 регистрацията по този закон се счита за служебно прекратена от деня, следващ деня на смъртта, съответно деня, в който лицето е престанало да съществува, като в тези случаи не се издава акт за прекратяването й.”
2. В ал. 4 се създава изречение второ: 
“При прекратяване на регистрацията на основание чл. 117, ал. 1, т. 2 ревизията не е задължителна.”
§ 13. Създава се чл. 124б:
“Чл. 124б. (1) Има право да се регистрира по този закон лице, което поеме по наследство или по завет предприятието на починало лице - едноличен търговец, което е било регистрирано по този закон към датата на смъртта му. 
(2) Правото по ал. 1 може да се упражни до 14 дни от вписването в търговския регистър на поемането на предприятието, но не по-късно от 
6 месеца от откриването на наследството.
(3) Лице, регистрирано на основание ал. 1, не може да прекрати регистрацията си по този закон на основание чл. 117, ал. 1, т. 1  до изтичането на 18 месеца от датата на регистрацията му.”
§ 14. Член 125 се изменя така:
“Чл. 125. (1) Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие на някое от основанията по чл. 6а, ал. 1 стоки и услуги от регистрирано по този закон лице.
(2) Регистрацията по ал.1 се извършва по реда на чл. 111. Лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписването на обстоятелството по чл. 6а в търговския регистър.
(3) Независимо от чл. 109 и 112 за дата на регистрацията в случаите по ал. 1 се счита датата на вписване на обстоятелството по чл. 6а в търговския регистър. 
(4) Лице, регистрирано на основание ал. 1, може да упражни правото си по чл. 68 и 70, като подаде регистрационния опис на наличните активи към датата на регистрация до третия ден включително след датата на връчване на удостоверението или данъчния акт за регистрация. 
(5) Лице, регистрирано на основание ал. 1, не може да прекрати регистрацията си по този закон на основание чл. 117, ал. 1, т. 1 до изтичането на 18 месеца от датата на регистрацията му.”
§ 15. В чл. 126  ал. 3 се изменя така:
“(3) При прекратяване на регистрацията данъчният орган незабавно отразява това в териториалния данъчен регистър.”
§ 16. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите “възникване на задължението за регистрация до датата на регистрацията по този закон” се заменят с “изтичането на срока за подаване на заявлението за регистрация до датата на регистрацията или датата, на която са отпаднали основанията за регистрацията му”;
б) създава се изречение второ:
“Независимо от глобата или имуществената санкция по този член за периода от изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация до датата на регистрацията или датата, на която са отпаднали основанията за регистрацията му, нарушителят дължи и данък като регистрирано по този закон лице.”
2. В ал. 2 думите “не се дерегистрира” се заменят с “не подаде заявление за дерегистрация”.
Заключителна разпоредба
§ 17. Този закон влиза в сила от 1 януари 2005 г. 

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)  




M  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност предвижда промени по отношение на срока за възстановяване на данъка, на облагането на непаричните (апортни) вноски в капитала на търговски дружества, на регистрацията и прекратяването на регистрацията в случаите на смърт на физически лица и на регистрацията на чуждестранните лица, неустановени в страната. 
	Предложено е намаляване на срока по чл. 77, ал. 2 за възстановяване на данъка на фирмите износителки от 45 на 30 дни. Това ще даде възможност на фирмите да разполагат по-рано с дължимия им от бюджета паричен ресурс, в резултат на което ще се намалят алтернативните им разходи и ще се ограничи задържането на фирмени средства.  
Äåéñòâàùèÿò çàêîí òðåòèðà èçâúðøâàíåòî íà íåïàðè÷íè âíîñêè â òúðãîâñêè äðóæåñòâà êàòî äîñòàâêà, ïîðàäè êîåòî çà ëèöåòî âúçíèêâà çàäúëæåíèå çà íà÷èñëÿâàíå íà äàíúê, à çà äðóæåñòâîòî, â êîåòî ñå èçâúðøâà âíîñêàòà, âúçíèêâà ïðàâî íà äàíú÷åí êðåäèò. Òîâà íàëàãà, îò åäíà ñòðàíà, çàïëàùàíå íà äàíúêà, à îò äðóãà - âúçñòàíîâÿâàíåòî ìó ïîä ôîðìàòà íà äàíú÷åí êðåäèò. Íåîáõîäèìîñòòà îò åôåêòèâíî çàïëàùàíå íà äàíúêà îò åäíîòî ëèöå è âúçñòàíîâÿâàíåòî ìó îò äðóãîòî âúçïðåïÿòñòâà îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïîäîáíè ðåîðãàíèçàöèè íà äåéíîñòòà, êàòî ñúùåâðåìåííî ñúçäàâà ñåðèîçåí ðèñê îò çëîóïîòðåáè. Ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå ïðåäëàãà èçâúðøâàíåòî íà íåïàðè÷íè âíîñêè äà íå ñå òðåòèðà êàòî äîñòàâêà. Ïî òîçè íà÷èí äàíú÷íîòî îáëàãàíå íà àïîðòíèòå âíîñêè ñå èçðàâíÿâà ñ îáëàãàíåòî ïðè ïðåîáðàçóâàíåòî íà òúðãîâñêî äðóæåñòâî - èçâúðøâàíåòî íà âíîñêàòà íå ñå ðàçãëåæäà êàòî äîñòàâêà ïî ñìèñúëà íà çàêîíà, íî çà ïîëó÷àòåëÿ é âúçíèêâà çàäúëæåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ. Ñúùåâðåìåííî, ñ öåë òîâà äà íå äîâåäå äî ïîëó÷àâàíå íà íåîáîñíîâàíè äàíú÷íè ïðåäèìñòâà, ñå ïðåäâèæäà ïîëó÷àòåëÿò íà àïîðòà äà ïîåìå  âñè÷êè ïðàâà è çàäúëæåíèÿ ïî çàêîíà, êîèòî å èìàëî ëèöåòî, èçâúðøâàùî âíîñêàòà.
Â äåéñòâàùèÿ çàêîí íå ñà ïðåäâèäåíè ñïåöèàëíè ðàçïîðåäáè ïðè ñìúðò íà ðåãèñòðèðàíî ïî çàêîíà ôèçè÷åñêî ëèöå, âêëþ÷èòåëíî åäíîëè÷åí òúðãîâåö. Äîñåãà ïðè ñìúðò íà ôèçè÷åñêî ëèöå - åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ðåãèñòðèðàíî ïî çàêîíà, ñå ïðåäâèæäàøå ñëóæåáíî ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà ìó è íà÷èñëÿâàíå íà äàíúê çà íàëè÷íèòå ñòîêè è óñëóãè êúì äàòàòà íà ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà. Äîðè ïðåäïðèÿòèåòî íà ëèöåòî äà áúäå ïðèåòî îò íàñëåäíèê, çàêîíúò íå ìó äàâà âúçìîæíîñò äà ñå ðåãèñòðèðà ïî îáëåê÷åíà ïðîöåäóðà, à ïðåäâèæäà òîâà äà ñòàíå ïðè íàëè÷èå íà îáùèòå îñíîâàíèÿ çà òîâà – îáèêíîâåíî ñëåä äîñòèãàíå íà îáëàãàåìèÿ îáîðîò. Íåîáõîäèìîñòòà îò ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà, íà÷èñëÿâàíåòî íà äàíúê è íîâà ðåãèñòðàöèÿ íà íàñëåäíèêà ñúçäàâàò ïðå÷êè ïðåä íîðìàëíîòî îñúùåñòâÿâàíå íà òúðãîâñêàòà äåéíîñò, êîèòî ìîãàò äà äîâåäàò äî ïðåêúñâàíåòî é èëè äî ñåðèîçíîòî é çàòðóäíÿâàíå. Âúâ âðúçêà ñ òîâà ñ ïðîåêòà ñå ïðåäëàãà ñïåöèàëíà óðåäáà íà äàíú÷íîòî òðåòèðàíå ïðè ñìúðò íà ôèçè÷åñêî ëèöå è ñå îïðåäåëÿò ÿñíî ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà íà íàñëåäíèêà. Èçìåíåíèÿòà ïðåäâèæäàò ðåãèñòðàöèÿòà ïî çàêîíà äà ñå ïðåêðàòÿâà ïðè ñìúðòòà íà ëèöåòî, êàòî ñå äàâà âúçìîæíîñò íà ëèöàòà, ïîåëè ïðåäïðèÿòèåòî íà åäíîëè÷íèÿ òúðãîâåö ïî íàñëåäñòâî èëè ïî çàâåò, äà ñå ðåãèñòðèðàò äîáðîâîëíî áåç îãëåä íà îáîðîòà. Â òåçè ñëó÷àè íÿìà äà ñå íà÷èñëÿâà äàíúê çà íàëè÷íèòå êúì äàòàòà íà äåðåãèñòðàöèÿòà àêòèâè.
Äåéñòâàùèÿò çàêîí ðàçãëåæäà ìåñòíèòå è ÷óæäåñòðàííèòå ëèöà ðàâíîïîñòàâåíî. Ïðèëàãàíåòî íà îáùîòî óñëîâèå çà ðåãèñòðàöèÿ - äîñòèãàíåòî íà  îáëàãàåì îáîðîò  50 000 ëâ., íàëàãà íà ÷óæäåñòðàííèòå ëèöà, ÷èÿòî äåéíîñò â Áúëãàðèÿ å èíöèäåíòíà èëè  êðàòêîòðàéíà, äà ñå ðåãèñòðèðàò ïî çàêîíà.  Òîçè ðåæèì áåçñïîðíî ñúçäàâà äîïúëíèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè çàäúëæåíèÿ íà ÷óæäåñòðàííèòå ëèöà, áåç äà èì íîñè ïîëçè – íàïðèìåð âúçñòàíîâÿâàíå íà äàíú÷åí êðåäèò ïîðàäè ëèïñà íà ïîêóïêè íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà. ×åñòî òîçè ðåæèì ñå íàðóøàâà – ÷óæäåñòðàííèòå ëèöà, íåçàâèñèìî ÷å ñà çàäúëæåíè, íå ñå ðåãèñòðèðàò ïî çàêîíà. Âúâ âðúçêà ñ òîâà ñå ïðåäëàãà ÷óæäåñòðàííèòå ëèöà, êîèòî îêàçâàò ñïåöèôè÷íè „èíòåëåêòóàëíè” óñëóãè (÷ë. 22, àë. 2, ò. 5), äà íå ïîäëåæàò íà çàäúëæèòåëíà ðåãèñòðàöèÿ ïî çàêîíà. 


ÇÀ ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:

						        (Ïëàìåí Ïàíàéîòîâ) 

