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						Проект!

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

(Обн. ДВ, бр. 118 от 1997 г., изм. и доп. ДВ, бр. 35, 71 и 153 от 1998 г., бр. 50,  103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г-, бр. 110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и118 от 2002 г., бр. 42, 67, 95 и 112 от 2003 г. и бр. 36, 37, 53 и 70 от 2004 година.


§ 1. В чл. 14 се създават нови точки - 6 и 7 със следния текст:

"6. Необлагаемите суми за непълнолетни деца в следните годишни размери:
- за едно непълнолетно дете		240 лв.;
- за две и повече непълнолетни деца	540  "."

7. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето за годината, респективно за съответна част от нея и писмено декларира, че детето е член на семейството, както и че за него не са ползвани необлагаеми суми по чл. 19, т. 9 (нова)."

§ 2. В чл. 19, ал. 2 се създават нови точки - 9 и 10 със следния текст:

"9. необлагаеми суми за непълнолетни деца в следните месечни размери:
- за едно непълнолетно дете 		20 лв.;
- за две и повече непълнолетни деца	45  "."

10. Физическото лице доказва с акта за раждане непълнолетието на детето и писмено декларира, че то е член на семейството."

§ 3. В чл. 35, ал. 1 таблицата за облагане придобива следния вид:

Годишна данъчна основа				Данък
----------------------------------------------------------------------------------------
До 1680 лв.				Необлагаеми
От 1680 до 2400 лв.		10% за горницата над 1560 лв.;
От 2400 до 4800 лв.	72 лв. + 15% за горницата над 2400 лв.;
От 4800 до 10800 лв.	432лв + 20% за горницата над 4800 лв.;
Над 10800 лв.		1632лв + 25% за горницата над 10800 лв."


	

§ 4. В чл. 38, ал. 1 таблицата за облагане придобива следния вид:

"Месечна данъчна основа				Данък
----------------------------------------------------------------------------------------
До 140 лв.					Необлагаеми
От 140 до 200 лв.			10 % за горницата над 140 лв.
От 200 до  400 "		6 лв. + 15 % за горницата над 200 ";
От 400 до  900 "		36 лв. + 20% за горницата над 400 ";
Над 900 лв.		136 лв.  + 25% за горницата над 900 лв."




МОТИВИ

1. С предлаганите изменения с параграфи 1 и 2, съответно в чл. 14 и чл. 19 се въвежда опростена форма на семейно облагане. Внася се по-голяма социална справедливост при подоходното облагане на тези лица.
 
Въпросът е обсъждан в парламента през 2002 и 2003 г. с принципно съгласие от страна на народните представители. Време е сега да бъде прието семейното подоходно облагане.

 2. Предлаганите изменения в таблицата по чл. 35 произтичат от настъпилите изменения в доходите на физическите лица и предстоящото увеличение на минималната работна заплата.

а/ Увеличава се необлагаемия минимум от 120 лв. на 140 лв., за да не бъдат облагани с данък доходите под минималната работна заплата.

б/ В таблицата се променят данъчните ставки, както следва:
- минималната данъчна ставка става 10%, вместо сегашната 12 на сто;
- следващите ставки стават съответно 15, 20 и 25 на сто;
- максималната данъчна ставка от 29 на сто намалява на 25 на сто.

в/ етажите на данъчната основа нарастват по-плавно от сегашната структура на таблицата, а горната граница на облагаемия доход става 900 лв., вместо сегашните 600 лв.

2. Адекватни са промените в таблицата по чл. 38 за облагане годишните доходи на физическите лица.
- необлагаемият минимум става 1 680 лв.;
- максималната граница на облагаемия доход става 10 800 лв., вместо сегашната 7 200 лв. 
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