ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Проект!



ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(Обн. ДВ, бр. 117 от 1997 г., изм. и доп. ДВ, бр. 71, 83 105 и 153 он1998 г., бр. 103 от 1999 г., 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 година).


	
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а/ т. 2 се отменя;
б/ т. 6 се отменя. 
§ 2. Глава Втора, раздел ІІ  Данък върху наследствата, с членове от 29 до 43, включително да отпаднат.
§ 3. Глава Втора, раздел V Пътен данък, с членове 61а до 61ж, включително да отпаднат.
§ 4. Член 124 се отменя.
§ 5. Точка 20 от Допълнителната разпоредба се отменя.
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М О Т И В И

Предлаганата отмяна на данъка върху наследствата е мотивирана преди всичко от незначителния фискален интерес от този данък. Приходите от него през 2003г. възлизат само на 300 000 лв., докато разходите по неговото администриране са много по-големи.

По предишния ЗМДТ се дължеше само такса върху наследствата, която след това беше трансформирана в сегашния данък. Таксите за оформяне на наследството сега се събират от нотариусите, а отделно се събира и данък.

Данъкът върху наследствата не е съвременен данък и в редица страни вече е отменен. В Република Словакия през 2002 г. беше отменен за наследства между съпрузи и наследници по права линия, а от края на 2003 г. е отменен за всички наследници.

Икономическите основания за отмяна на този данък се изразяват в обстоятелството, че наследяваното имущество е придобито с доходи, които своевременно са обложени с преки данъци. Самите наследници най-често са част от общо домакинство с наследодателя и сами допринасят за създаване на това имущество. Не е обосновано повторно да се облага това имущество и с друг данък при формалното преминаване на собствеността му от наследодателя към наследниците му.

С въвеждането на винетната система по републиканската пътна мрежа отпада събирането на пътен данък, посочен в т. 6 на чл. 1 и регламентиран в глава Втора, раздел V на ЗМДТ, обн. ДВ, бр. 109 от 2001 г., а остава само данъка върху превозните средства по раздел ІV на същия закон.
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