
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

§ 1. В чл. 35 се създават  нови ал. 4, 5 и 6 със следното съдържание:
“(4) Сумата, определена по ал. 1, за декларирани доходи от физически лица живеещи в семейство с деца, се намалява с годишен размер: 
1.	За едно дете – 300 лева от дължимия данък;
2.	За две деца – 600 лева от дължимия данък;
3.	За три и повече деца – 900 лева от дължимия данък.
(5) Намаляването е до размера на дължимия данък.
(6) Механизмът на администриране на настоящата алинея се определя с наредба, издадена от министъра на финансите.
§ 2. В § 1 на Допълнителните разпоредби се създава т. 57 със следното съдържание:
“57. “Семейство” включва съпрузите и деца, не навършили пълнолетие, и такива, навършили пълнолетие, посещаващи редовно училище до 12-и или 13-и клас, но не повече от 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).”
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МОТИВИ
към ЗИД на Закона за облагане доходите на физически лица


Семейното подоходно облагане цели подпомагането на семейството в отглеждането на деца в семейна среда. Със Закона за семейни помощи за деца се подпомага детето в нискодоходните семейства. Докато с предложенията в настоящия проект се цели да се подпомогнат семействата, отглеждащи деца независимо от дохода на работещите родители. Имайки предвид демографската ситуация в страната, считаме за целесъобразно данъчните облекчения да стимулират семействата с две и три деца.
В чл. 35 се създава нова ал. 4, която регламентира механизма на семейното подоходно облагане и неговите размери. Изрично в механизма е заложено намаляване от дължимият данък. 
В § 1 на Допълнителните разпоредби се създава нова точка 57 за поясняване обхвата на понятието “Семейство”.
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