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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

( Обн. ДВ, бр. 115 от 1997 г., изм. и доп. бр. 19, 21 и 153 от 1998 г., бр. 12, 51, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г, бр. 105 и 108 от 2000 г., бр. 34 и 110 от 2001 г., бр. 45, 61, 62 и 119 от 2002 г., бр. 42 и 109 от 203 г. и бр. 18 r 53 от 2004 година).



§ 1. В чл. 44, ал. 1 думите "19,5 на сто" се заменят с "10 на сто".

§ 2. В чл. 48, ал. 1 думите "20 на сто" се заменят с "10 на сто."
								
    § 3. В чл. 48, ал. 3 думите "20 на сто" се заменят с "10 на сто".

§ 4. В чл. 56 се правят следните изменения:
-  ал. 1 добива следната редакция:

"(1) Данъчно задължените лица правят месечни авансови вноски на база на реализираната печалба за месеца."

2. Алинея 2 отпада.



МОТИВИ

към ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане

1. Предлаганото намаление на корпоративния подоходен данък 19,5 на 10 на сто е продължение на тенденцията от последните години за ежегодно намаляване на данъка върху печалбата.
Намаляването на данъка е необходимо за реално и значително стимулиране дейността на легалния бизнес в страната. То ще води към намаляване дела на сенчестата и тъмната икономика и оздравяване на инвестиционния климат в страната. 
Независимо от номиналното намаляване на данъчната ставка, постъпленията в бюджета от този данък значително ще се увеличат, което е основно и важно. Ще се повиши събираемостта на данъка, което напълно ще компенсира намаляването на данъчната ставка.
.Намаляването на корпоративния данък е необходимо за привличане на чужд капитал и за общо увеличаване на инвестициите.
2. Съответно на намаляването на основния корпоративния данък, предлагаме намаляване и на еднократните данъци при източника по чл. 48, ал. 1 и 3 от ЗКПО. Касае се за разходите  (премиите) за доброволно и здравно осигуряване, социалните разходи, разходите по поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили, представителни и други разходи.
3. Изравняването на данъчните ставки по ЗКПО ще има положително отражение за общо опростяване на данъчната система и улесняване на администрирането на тези данъци. 
4. Авансовите вноски сега, съгласно чл. 56, ал. 1 се изчисляват не върху действително реализираната за периода печалба, а на база на една дванадесета част от годишната облагаема печалба, декларирана за предходната година и коригирана с коефициент за промяна в икономическите условия. 
При това, съгласно ал. 2 на същия член, базата за определяне на вноските за първото тримесечие е облагаемата печалба за годината преди предходната година, което създава допълнителни затруднения за фирмите, имащи значително променени резултати през този период.
Предлагаме да се възприеме нормалния принцип за начисляване на данъка върху реално отчетената облагаема печалба за годината. Сегашната организация на счетоводството на фирмите е в състояние да отчита реалните резултати и върху тях да се определят авансовите вноски по корпоративния данък.
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