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						Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ



§ 1. В чл. 53 думите "20 на сто" се заменят с "18 на сто"

§ 2. В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения, относно срока за възстановяване на данъчния кредит:

1. В т. 2, накрая текста "три поредни едномесечни данъчни периоди" става "два поредни едномесечни данъчни периоди."

2. В т. 5 текста "тези три едномесечни периода" става "тези два едномесечни периода"

3. В т. 6 текста:: "започва да тече нов тримесечен период" става: "започва да тече нов двумесечен период".

 4. На всякъде в закона думите "тримесечен" се заменят с "двумесечен", а думите "три месеца" - с "два месеца".

§ 3. В чл. 77, ал. 2, изречение второ добива следната редакция: 

"В същия срок се възстановява данъкът, когато лицето е платило не по-малко от 80 на сто от начисления му данък, за който е упражнило правото на данъчен кредит за периода по ДДС-сметка на доставчиците."

§ 4.  В чл. 110, ал. 1 числото "50" се изменя на "25".




МОТИВИ


1. Данъчната ставка по ЗДДС първоначално беше 18 на сто, но от 1 юли 1996 г. бе завишена на 22 на сто, а от 1 януари 1999 г. намалена на 20 на сто, колкото е и сега. Този размер на данъчната ставка е един от твърде високите в европейските страни. По-висока данъчна ставка имат Дания, Белгия, Финландия, Швеция - страни с твърде различни от нашите условия. Под 20 на сто е данъчната ставка в Англия, Холандия, Германия и други. В европейската директива не се допуска прилагането на данъчна ставка по-ниска от 15 на сто. В повече европейски страни се прилагат и диференцирани данъчни ставки, които са по-ниски от основната, докато у нас такива ставки липсват. 

2. Продължаваме тенденцията за съкращаване срока за възстановяване на данъчния кредит, започната през 2000 г. - от 6 месеца на 4 и на 3 месеца, за да достигне сега 2 месеца, което е обусловено от ежегодното подобряване работата на данъчната администрация. При това, за някои случаи сегашният срок е още по-кратък: за износ 45 - дни, за внос по инвестиционен проект - 10 дни. 
Необходимо и възможно сега е да се направи и общо съкращаване на срока за възстановяване на данъчния кредит, към което са насочени нашите предложения по § 2 и 3. 

3. Последното ни предложение касае размера на регистрационния праг. Намаляването на регистрационния праг води към постепенно преминаване към неограничено право за регистрация по избор, както беше по първия Закон за ДДС от 1993 г. Такава е сегашната практика във всички европейски страни, към възприемането на която данъчната администрация трябва да има пълна готовност.
Предложението е компромисно, като прага за доброволна регистрация се намалява на 25 хил. лв., вместо сегашните 50 хил. лв.
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