РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ  И  ДЕВЕТО  НАРОДНО  СЪБРАНИЕ

Проект!


З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА 
ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

(Обн., ДВ, бр. 115 от 5.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., попр., бр. 19 от 17.02.1998 г., 
доп., бр. 21 от 20.02.1998 г., в сила от 1.01.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 12 от 12.02.1999 г., доп., бр. 50 от 1.06.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 51 от 4.06.1999 г., доп., бр. 64 от 16.07.1999 г., изм. и доп., бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., изм., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 111 от 21.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 105 от 19.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 34 от 6.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 61 от 21.06.2002 г., бр. 62 от 25.06.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм., бр. 42 от 9.05.2003 г., изм. и доп., бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., 
изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)


§ 1. В края на чл. 1, ал. 1, т. 1 се добавят думите "и на едноличните търговци".

§ 2. В чл. 3, ал. 1 след думите "юридически лица" се заличава "и", поставя се запетая и след думата "дружества" се добавят думите "и едноличните търговци."

§ 3. В чл. 6, ал. 1 се създава нова т. 7 със следното съдържание:
"7. едноличните търговци."

§ 4. В чл. 7, ал. 1 след думите "юридически лица" се заличава "и", поставя се запетая и след думата "дружества" се добавят думите "и едноличните търговци ".

§ 5. В чл. 19, ал. 1 и 2 след думите "юридически лица" се заличава "и", поставя се запетая и след думата "дружества" се добавят думите "и едноличните търговци ".

§ 6. В чл. 22 се създава нова ал. 4: “За новопридобити активи ІІ категория се допуска годишна амортизационна норма до 50 на сто.”

§ 7. В чл. 23, ал. 3 се създава нова т. 23 със следното съдържание:
"23. Вноските за пенсионни, здравни и други осигуровки, които физическите лица, извършващи дейност като еднолични търговци са задължени да правят за своя сметка по силата на закон."

§ 8. В чл. 23, ал. 3 се създават нови точки 24 и 25:
“т. 24 с разходи за новопридобита компютърна техника, периферни устройства и лицензиран софтуер;
т. 25 с делът от печалбата, реинвестиран в новопридобити машини, производствено оборудване и апаратура, използвани за производствена дейност.”

§ 9. В края на чл. 27, ал. 1, т. 1 се прави следното допълнение "както и данък върху печалбата, дължим от едноличните търговци."

§ 10. В чл. 28а, ал. 2 след скобите се добавят думите "и данъка върху печалбата, начислен от едноличните търговци."

§ 11. В чл. 29б, ал. 4 след скобите се поставя запетая и се добавят думите "съответно данъка върху печалбата, начислен от едноличните търговци ."

§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 8 със следното съдържание:
"(8) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите, когато се разпределя печалба, формирана от упражняване на дейност като едноличен търговец."

§ 13. В чл. 35 думите “даренията и спонсорството” се заличават.

§ 14. В чл. 36, ал. 4 числото “40” се заменя с “80”.

§ 15. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите "лица" се добавят думите "и на еднолични търговци".
2. В ал. 2  изречение второ след думата "лица" се добавят думите "и на еднолични търговци".
3. В ал. 3 след думата "лица" се добавят думите "и на еднолични търговци".

§ 16.  В чл. 56 се правят следните изменения:
1. Изречение второ на ал. 6 се отменя.
2. Ал. 9 се отменя.

§ 17. В чл. 57 след думата "лица" се добавят думите "и на еднолични търговци".
§ 18. В чл. 61д, ал. 1, т. 1  след думите “Закона за счетоводството” се добавя израза “предназначени за производствена дейност”

София, 12 октомври 2004 г.             		

ВНОСИТЕЛИ: Сергей Станишев и група н.п.
М О Т И В И


С предлаганите изменения и допълнения в ЗКПО се преследват следните цели:
1. Изравняване на данъчното облагане между юридическите лица и едноличните търговци съгласно нормите на Търговския закон. В момента едноличните търговци за целите на данъчното облагане се третират еднакво с физическите лица, независимо,  че формират печалба, а не личен доходи.
2. Въвеждане на облекчения за фирмите при инвестиране на реализираната печалба в дълготрайни активи, с цел разширяване на тяхната производствена дейност. 
3. Създаване на допълнителна заинтересованост за фирмите да развиват дарителство и спонсорство. 


София, 12 октомври 2004 г.                             

 ВНОСИТЕЛИ: Сергей Станишев и група н.п.




