РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ  И  ДЕВЕТО  НАРОДНО  СЪБРАНИЕ

Проект!

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(Обн., ДВ, бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., попр., бр. 1 от 5.01.1999 г., доп., бр. 44 от 12.05.1999 г., изм., бр. 62 от 9.07.1999 г., доп., бр. 64 от 16.07.1999 г., изм. и доп., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 111 от 21.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп., бр. 63 от 1.08.2000 г., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм. и доп., бр. 102 от 15.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 109 от 18.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 30.04.2002 г., бр. 117 от 17.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп., бр. 37 от 22.04.2003 г., изм. и доп., бр. 42 от 9.05.2003 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., изм. и доп., бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)


§ 1.  Създава се нов чл. 53 а със следното съдържание:
“Диференцирани ставки
Чл. 53 а. Диференцирани данъчни ставки за всяка облагаема доставка на стока, включително и при внос на стоки, освен когато този закон предвижда друго са:
1.	10 на сто за  лекарствени средства, учебници и учебни пособия, литературни произведения от български автори;
2.	15 на сто за мляко и млечни изделия;
3.	15 на сто за хляб и хлебни изделия;

§ 2. Създава се нов чл. 58 г:
“Чл. 58 г. Редът за начисляване на ДДС и ускорено възстановяване по чл. 58а, чл. 58 б, чл. 58 в се прилага и за доставки по инвестиционни проекти, без тези от внос”.

§ 3. В чл. 65, ал. 4, т. 4 в края на текста се добавя израза:
“ … освен ако доказателствата са представени допълнително пред данъчният орган, регионалния данъчен директор или пред съда.”

§ 4. В чл. 77 се правят следните изменения:
	1. В ал. 1, т. 2 текста "три поредни едномесечни данъчни периода" става "два поредни едномесечни периода, освен ако лицето не е направило изрично искане за по-дълъг период”.
	2. В ал. 1, т. 5 текста  "тези три едномесечни периода" става "тези два двумесечни периода".
	3. В ал. 1, т. 6 текста " започва да тече нов тримесечен период" става "започва да тече нов двумесечен период".

§ 5. В чл. 77, ал. 2 в изречение първо думите "в 45-дневен" става "в 30-дневен".

§ 6. В чл. 78, ал. 1, т. 7 се заличава. 

§ 7. Създава се нов чл. 78а:
“Глава шестнадесета Специфичен ред за възстановяване на парични суми от ДДС-сметка
Чл. 78а. (1) Възстановяване на парични суми от ДДС-сметка се извършва в случаите, когато по особената сметка по ДДС е натрупано салдо, превишаващо 25 на сто от средния размер от дължимите вноски за последните 12 месеца преди текущия месец на превишението и при условие, че лицето не е в процедура на данъчно установително производство по реда на ДПК, във връзка с ДДС, както и по този закон.
(2) Регистрираните  лица могат да изтеглят сумата на превишението, определено по реда на ал. 1, след получаване на писмено разрешение от Териториалното данъчно подразделение по място на регистрацията.
(3) Териториалното данъчно подразделение по място на регистрацията на лицето издава разрешението по ал. 2 до 14-то число на текущия месец, следващ месеца, до който е определено завишението по ал. 1 при внесен ДДС за текущия период.


София, 12 октомври 2004 г.             		



ВНОСИТЕЛИ:  Сергей Станишев и група н.п.





М О Т И В И


Предлагат се следните изменения и допълнения в ЗДДС:
1.	С сега действащият текст на чл. 65, ал. 4, т. 4 на практика се санкционират редовните платци на ДДС, на които се дължи възстановяване на данък. Понастоящем данъчната администрация разполага с достатъчно правни възможности, за да е в състояние да констатира и да докаже извършени нарушения, както и да идентифицира нарушителите.
С предлаганите допълнения към т. 4 към посочения текст от закона се цели осигуряването на правото на редовните платци да получат дължимият им данъчен кредит. Необходимо е за същата цел в закона да намери отражение и съдържанието на Тълкователно решение № 5 на ВАС от 2004 г.
2.	Промени в сроковете за възстановяване на данъчния кредит, като етап от предприето в предходни години съкращаване. По такъв начин се постига както облекчаване на процедурата по разчитането на данъчния кредит, така и създаването на предпоставки за ускорено възстановяване на данъка във времето.
3.	Предлага се и специфичен ред за възстановяване на парични суми от ДДС-сметка.

София, 12 октомври 2004 г.           


 ВНОСИТЕЛИ:  Сергей Станишев и група н.п.




