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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
----------------------------------------------------------------

						Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(Обн. ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 1, 44, 62, 64 ,103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 2 8, 45 и  117 от 202 г., бр. 37, 42, 8 6 и 109 от 2003 г. и бр. 53 и 70 от 2004 година).


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

§ 2. В чл. 77, ал. 1, т. 2 думите "три поредни едномесечни данъчни периоди" се заменят с думите "два поредни едномесечни данъчни периоди."

§ 3. В т. 5 на чл. 77, ал. 1 думите: "тези три едномесечни периода" се заменят с думите: "тези два едномесечни периода".

§ 4. В чл. 77, ал. 1, т. 6 думите: "започва да тече нов тримесечен период" се заменят с думите: "започва да тече нов двумесечен период".

§ 5. Навсякъде в закона думите "тримесечен" се заменят с "двумесечен", а думите "три месеца" се заменят с думите: "два месеца".
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МОТИВИ



Предлагаме данъчната ставка по Закона за данък добавена стойност да бъде намалена от 20 на сто на 18 на сто. До 1 юли 1996 г.  данъчната ставка беше 18 на сто. След това тя беше завишена на 22 на сто. На 1 януари 1999 г.  по предложение на ОДС данъчната ставка беше намалена на 20 на сто. В Дания, Швеция и Унгария основната данъчна ставка е 25 на сто. Данъчна ставка в размер на 22 на сто се прилага във Финландия и Полша. Данъчна ставка в размера на 18 на сто се прилага в Гърция, Естония, Латвия, Литва и Малта, по-ниски са данъчните ставки в Англия (17.5 на сто), Испания (16 на сто), Германия (16 на сто), Кипър (15 на сто) и Люксембург (15 на сто).
 Положителният ефект от намаляване на данъчната ставка ще бъде            свързан с възможност за намаляване на цените и за увеличаване на     потреблението.
Предлагаме също съкращаване срока за възстановяване на данъчния кредит, като продължение на тенденцията,  започната през 2000 г. по време на  управлението на ОДС. Срокът по чл. 77  е необходимо да се намали от три на два месеца. По този начин се създават по-добри условия за бизнеса. 
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