   Проект!


Закон за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица

(Обн. ДВ. бр.118 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.35 от 27 Март 1998г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юни 1998г., изм. ДВ. бр. 153 от 23 Декември 1998г., доп. ДВ. бр. 50 от 1 Юни 1999г., изм. ДВ. бр. 103 от 30 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр. 111  от 21 Декември 1999г., изм. ДВ. бр. 105 от 19 Декември 2000г., изм. ДВ. бр. 110  от 21 Декември 2001г., доп. ДВ. бр. 40 от 19 Април 2002г., изм. ДВ. бр. 45  от 30 Април 2002г., доп. ДВ. бр. 61  от 21 Юни 2002г., изм. ДВ. бр. 118  от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр. 42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр. 67 от 29 Юли 2003г., доп. ДВ. бр. 95 от 28 Октмври 2003г., изм. ДВ. бр. 112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр. 36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр. 37  от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр. 53 от 22 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г.)


§1. В чл. 35, ал. 1 таблицата се изменя така:
Годишна данъчна основа
Данък
До 1 560 лв.
Необлагаеми
От 1 560 лв. до 3 000 лв.
10% за горницата над 1 560 лв.
Над 3 000 лв.
144 лв. + 20% за горницата над 3 000 лв.


		
	§2. В чл. 38, ал. 1, таблицата се изменя така:
Месечна данъчна основа
Данък
До 130 лв.
Необлагаеми
От 130 лв. до 250 лв.
10% за горницата над 130 лв.
Над 250 лв.

12 лв. + 20% за горницата над 250 лв.




Вносител: Мирослав Севлиевски и група н.п.






Мотиви
към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица

Промените в Закона за облагане доходите на физическите лица представляват значително намаление на данъчните ставки, с които се облагат доходите на физическите лица. Предложените изменения водят до чувствително нарастване на разполагаемите доходи на лицата от всички подоходни групи.
Предложено е обособяване на данъчните ставки в две групи:
-	за доходи от 130 до 250 лв. – 10 на сто;
-	за доходи над 250 лв. – 20 на сто.
Доходите до 130 лв. са необлагаеми.
  Ефектите от така предлаганата промяна на първо място водят до облекчаване на данъчното бреме върху най-слабите социални слоеве от населението. Хората с най-ниски доходи до 150 лева получават значително намаление на данъка в размер на 2% - от 12% на 10%.
		На следващо място чувствително се намалява данъчната тежест и при данъчната категория съгласно действащата скала на облагане от 150 до 250 лева, в която попада голямата част от населението на България. При доход 250 лева дължимият данък общ доход е едва 12 лева, което е два пъти по-малко от досегашния размер – 25,60 лв.
		Въпреки че ставката за хората с по-големи доходи е намалена на 20%, предложената данъчна схема запазва двустепенната скала на облагане, като определя двойно по-висока ставка за лицата с доходи над средните. Същевременно по-ниската данъчна ставка за хората с по-големи доходи (20% вместо сегашните 26% и 29% или планираните 24%) сваля данъчен товар от плещите на най-продуктивната и най-ефективната част от населението. Подобен облекчен данък ще стимулира реалния сектор на икономиката, както и високодоходни отрасли като сферата на новите технологии, науката, капиталовите пазари и т.н.
		С оглед на неформалния сектор (икономиката в сянка) следва да се отчита неефективността на сегашната система на данъчно облагане на доходите – прогресивният данък не може да улови голяма част от големите доходи, а именно тези в сивата икономика. При новата облекчена данъчна схема ще се постигне значително увеличение на постъпленията от декларирани доходи за разлика от настоящето. Може да се очакват съответни ефекти и върху пазара на труда, по-сериозни ангажименти от страна на работодателите, желание за повишаване на работната заплата и др.
	Не на последно място трябва да се отчетат и техническите предимства, които ще се постигнат при изчисляването на данъка съгласно така предложената опростена схема.


					Вносител: Мирослав Севлиевски и група н.п.


									






