

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ПРОЕКТ!




Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност




Параграф 1: в чл.54 се внасят следните изменения:

1.	Заглавието става: “Специфични ставки”

2.	Създава се нова алинея втора със следното съдържание:
“(2) Ставката за хляба е 5%”.

3.	Създава се нова алинея трета със следното съдържание:
“(3) Ставката е 7% за: лекарствата по смисъла на Закона за лекарствата и лекарствените средства в аптеките и хуманната медицина, прясното и кисело мляко (без сухото мляко), кравето сирене,  кравето масло, яйцата, пилешкото месо”.
 
Създава се нова алинея четвърта със следното съдържание:
“(4) Ставката е 10% за: посадъчен материал за трайни насаждения, детските храни, детските облекла и обувки, учебниците и тетрадките до завършване на средно образование”.

4.	Досегашната ал.2 става ал.5




Параграф 2: в чл.108 се внасят следните изменения:

1.	Създава се нова алинея втора със следното съдържание:

“(2) “Регистрираните земеделски производители, които са физически лица могат да се регистрират по ДДС дори и ако не са надхвърлили предвидения в закона праг”.

2. Досегашната ал.2 става ал.3.  




				Вносители: Анастасия Мозер и група н.п.





























 


МОТИВИ



Съгласно преамбюла на Конституцията, България е социална държава. По силата на чл.52, ал.3 от Основния закон държавата закриля здравето на гражданите, чл.14 пък поставя децата под закрила на държавата и обществото. В областта на данъчното законодателство това означава между другото и определяне на такова данъчно облагане, което да не отнема възможността на широки слоеве от населението да ползва при нужда лекарства, да имат поне елементарно хранене и да обучават децата си. По тази причина в почти всички страни на Европейския съюз (изключение прави само Дания) е възприето правилото за диференцирани ставки на данъка за добавената стойност, като тя е най-ниска (в някой случай даже нулева) за лекарствата и основните хранителни стоки. Единната ставка, която съществува у нас (с малки изключения) за ДДС е в противоречие, както с духа на Конституцията, така и с европейското законодателство.

С предлаганите изменения се цели да се осигури до голяма степен поддържането на здравето и елементарното изхранване на огромна част от малоимотните слоеве от населението, както и на образованието на техните деца, което важи с особена сила за преобладаваща част от пенсионерите. 

Намалението на оборота при регистрираните земеделски производители се налага от необходимостта да се ст5имулира земеделското производство. Понастоящем при среден ръст от 5,6% на БВП, ръстът при земеделското производство е само 0,9%, освен това по този начин голяма част от земеделското производство ще излезе от сивата икономика.

Като се има предвид, че тази година се очертава преизпълнение на бюджетните приходи с над един милиард лева и че това не е инцидентно явление, а трайна тенденция през последните години, намалението на държавните приходи от предлаганото изменение може безболезнено да се понесе от бюджета. Освен това намалението на ДДС върху лекарствата ще облекчи значително бюджета на здравната каса, а това ще позволи да разшири клиничните пътеки и да включи допълнително лекарства в списъка на заплащаните от нея изцяло или частично.
Независимо от горното ще се отнеме възможността поне частично на правителството да се разпорежда своеволно с превишението на приходите по субективни съображения.
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