РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ  И  ДЕВЕТО  НАРОДНО  СЪБРАНИЕ

Проект!

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
(Обн., ДВ, бр. 118 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г.; Решение № 6 на Конституционния съд на РБ от 19.03.1998 г. - бр. 35 от 27.03.1998 г.; изм. и доп., бр. 71 от 23.06.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., доп., бр. 50 от 1.06.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 103 от 30.11.1999 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., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 40 от 19.04.2002 г., в сила от 19.04.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 61 от 21.06.2002 г., изм. и доп., бр. 118 от 20.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм., бр. 42 от 9.05.2003 г., бр. 67 от 29.07.2003 г., доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 4.08.2004 г., изм. и доп., бр. 53 от 22.06.2004 г., в сила от 22.06.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)



§ 1. В чл. 1 се заличават думите "доходите на предприятията на едноличните търговци и доходите на някои предприятия, които са юридически лица".

§ 2. Чл. 2, ал. 2 се отменя.

§ 3. В чл. 5, ал. 1 се заличават думите "и местните юридически лица, посочени в този закон".

§ 4. В чл. 8, ал. 2 и ал. 6 се отменят.

§ 5. Чл. 9, ал. 9 се отменя.

§ 6. В чл. 10, т. 2 се отменя.

§ 7. В чл. 12, ал. 3 се заличават думите "включително извършващи дейност като едноличен търговец".

§ 7а. В чл. 12 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
“Ал. 5 Не се облагат с данък доходите на физическите лица, които учат в средно училище и не са прекъсвали образованието си, с изключение на тези, които са прекъснали поради влошено здравословно състояние, или са действащи студенти, редовно обучение, по смисъла на Закона за висшето образование, и не са навършили 25 години. Когато лицата, завършили средно образование са приети във висше учебно заведение, и са действащи студенти през същата година, те не дължат данък и за доходите, получени през периода от завършването на средното си образование до започването на учебната година.”

§ 8. В края на чл. 20, ал. 6 се поставя запетая и се прави следното допълнение:
"…както и с облекченията по чл. 29а".

§ 9. В чл. 21, ал. 1 се отменя.

§ 10. В чл. 24, ал. 4  и  ал. 5 се отменят.

§ 11. В чл. 27, т. 1 и т. 2 се отменят.
§ 12. Създава се нова глава Тринадесет А със следното съдържание:
"Глава тринадесет А Доходи на чуждестранни физически лица:
Чл. 27а. (1) Основа за облагане на следните доходи, изплатени в полза на чуждестранните физически е брутния размер на доходите от:
1. лихви, включително и лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
2. авторски и лицензионни възнаграждения;
3. възнаграждения за технически услуги;
4. доходи от използване на движимо или недвижимо имущество, възнаграждения по договори за експлоатационен лизинг, франчайзинг и факторинг от източници в Република България;
5. възнаграждения по договори за управление;
6. възнаграждения, реализирани в качеството на членове на управители и контролни органи на български юридически лица.
(2) Основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от продажбата на дялови участия, ценни книги и финансови активи е положителната разлика между продажната им цена, съответно пазарната цена на насрещната престация и тяхната документално доказана цена на придобиване.
(3) За данъчни цели вноските по финансов лизинг включват лихва, равна на законната лихва. Разпоредбата се прилага, когато в договора за финансов лизинг не е изрично определен размерът на лихвата.
(4) Основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от прехвърляне на недвижим имот е положителната разлика между продажната цена и актуализираната цена на придобиване. За цена на придобиване се приема по-високата цена между цената, определена по реда на чл. 46 от Закона за местните данъци и такси, и действително платената цена, увеличена с инфлацията.”

§ 13. В чл. 28, ал. 1 след думата "по" се добавят думите "чл. 20, ал. 6" и се поставя запетая.

§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се заличават думите "чл. 21, ал. 1, т. 2".
2. В ал. 3 в края на текста се добавя израза: “от датата на настъпване на събитието”.
3. Ал. 5 се отменя.
4. В ал. 6 се заличават думите "чл. 21, ал. 1, т. 2".
5. В ал. 7 се заличават думите "чл. 21, ал. 1, т. 2".

§ 15. Създава се нов чл. 29а със следното съдържание:
"Чл. 29а (1) Местни физически лица, получили доходи, подлежащи на облагане с годишен данък, определен по скалата към чл. 35 имат право да ползват данъчно облекчение за деца членове на семейството им.
 (2) Правото на данъчно облекчение възниква когато са изпълнени едновременно са изпълнени следните условия:
1. детето е български гражданин;
2. лицето, ползващо данъчно облекчение по ал. 1 е местно физическо лице;
3. детето не е навършило 20 годишна възраст и учи в средно училище като не е прекъсвало образованието си с изключение на случаите на прекъсване по здравословни причини;
4. детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца;
(3) Правото на данъчно облекчение може да се упражнява от:
1. Родител с родителски права, като детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество;
2. Настойник или попечител - в случите на настойничество или по попечителство;
3. Роднина или близки - в случаите на настаняването на детето, роднини или близки по условията на Закона за закрила на детето;
4. Приемен родител – в случаите на настаняване на дете за отглеждане в приемно семейство по условията на Закона за закрила на детето.
 (4) Правото на данъчно облекчение се упражнява от лицата по ал. 3 пропорционално на месеците, за които те са били носители на правомощията по ал. 3. “

“Чл. 29б (1) Данъчното облекчение се определя за физическо лице член на семейството в месечен размер и представлява сума, определяна според броя на децата, както следва:
1. за едно дете – 6 лв. на месец;
2. за две деца – по 7 лв. на дете на месец;
3. за три и повече деца – по 8 лв. на дете на месец;
(2) Данъчното облекчение се ползва като съответните суми се приспадат от размера на дължимия данък по месеци.“

“Чл. 29в (1) Местните физически лица ползват данъчни облекчения за закупуване на жилище или за саниране на съществуващото при условие, че жилището е с топлоизолация, която гарантира намалени разходи за отопление. Облекчението е на сума до 1500 лв. за жилище и се приспада от размера на дължимия годишен данък.
 (2) Данъчното облекчение по ал. 1 се ползва в годината на закупуване на жилището или извършване на ремонтните работи, при условие, че:
1. лицето представи документи, доказващи наличието на топлоизолация на съответното жилище;
2. декларацията по чл. 14 от ЗМДТ за закупуване на жилище или за направени промени в него е подадена в определените от закона срокове, като са декларирани данни за наличие на топлоизолация.
(3) Данъчното облекчение по ал. 1 се ползва от единият от собствениците на имота, а когато неговият доход не е достатъчен, другия(ите) собственик(ци) има(т) право да приспадне(т) сума, съответстваща на разликата между максималния размер на облекчението и това ползвано от другия(ите) собственици.”

§ 16. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Таблицата към чл. 35 се изменя така:
Годишна данъчна основа
Данък
До 1 800 лв.
Необлагаеми
От 1 800 лв. до 4 200 лв.
18 на сто за горницата над 1 800 лв.
От 4 200 лв. до 8 400 лв.
432.00 лв. плюс 22 на сто за горницата над 4 200 лв.
От 8 400 лв. до 12 000 лв.
1 356.00 лв. плюс 24 на сто за горницата над 8 400 лв.
От 12 000 лв. до 18 000 лв.
2 220.00 лв. плюс  26 на сто за горницата над 12 000 лв.
над 18 000 лв.
3 780.00 лв. плюс 29 на сто за горницата над 18 000 лв.
2. Ал. 4 се отменя.


  § 17. Таблицата към чл. 38, ал. 1 се изменя така:
Месечна данъчна основа
Данък
до 150 лв.
Необлагаеми
от 150 лв. до 350 лв.
18 на сто за горницата над 150 лв.
от 350 лв. до 700 лв.
36.00 лв. Плюс 22 на сто за горницата над 350 лв.
от 700 лв. до 1 000 лв.
113.00 лв. плюс 24 на сто за горницата над 700 лв.
от 1 000 лв. до 1 500 лв.
185.00 лв. плюс 26 на сто за горницата над 1 000 лв.
над 1 500 лв.
315.00 лв. плюс 29 на сто за горницата над 1 500 лв.

§ 18. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се заличават думите "чл. 21, ал. 1, т. 2"
2. В ал. 4 се заличават думите "чл. 21, ал. 1, т. 2"

§ 19. Създава се нов чл. 40а със следното съдържание:
"Чл. 40а (1) Доходите по чл. 27а, получени от чуждестранни лица, които не са реализирани чрез място на стопанска дейност по смисъл на този закон или определена база по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за облагане доходите на физическите лица, се облагат по реда на този закон.
(2) Когато доходите по чл. 27 а се изплащат от юридическите лица, неперсонифицираните дружества и бюджетните предприятия, независимо дали извършват стопанска дейност, както и едноличните търговци, платците на дохода удържат данъкът при източника и той е окончателен. Лицата удържат данъкът при източника, когато изплащат посочените доходи.

(3) Когато платецът на доходите е физическо лице, което не е търговец, данъкът се внася от получателя на дохода."

§ 20. Чл. 41 се заличават изречения второ, трето и четвърто.

§ 21. В чл. 43, ал. 3 се отменя.

§ 22. Досегашният текст на чл. 52 става ал. 1 и се създават нови ал. 2 и 3 със следното съдържание:

"(2) Платците на доходи по чл. 27а са длъжни да удържат дължимите данъци и да ги внасят в бюджета в срок до края на месеца, следващ месеца на изплащането. В случаите по чл. 40а, ал. 3, когато получателят на дохода е длъжен сам да внесе дължимия данък, срокът за внасянето му е 30-дневен от датата на получаването на дохода. Дължимият данък се внася в териториалната данъчна дирекция по място на данъчната регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода. Когато платецът на дохода не подлежи на данъчна регистрация, дължимият данък се внася в териториална данъчна дирекция – София.

(3) Лицата, удържали данъка по ал. 1, декларират това обстоятелство пред териториалната данъчна дирекция по данъчната регистрация на платеца. Въз основа на декларацията териториалната данъчна дирекция издава удостоверение за платени данъци на чуждестранното лице. Образецът на удостоверението и декларацията се одобряват от министъра на финансите.”

§ 23. В чл. 53, ал. 3, изречение първо думите “с изключение на дейностите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2” се заличават.

§ 24. В чл. 61, ал. 4 се отменя.

Заключителна разпоредба:
§ 25. Този закон влиза в сила от 1 януари 2005 г..

София, 12 октомври 2004 г.             		              



ВНОСИТЕЛИ: Сергей Станишиев и група н.п.








М О Т И В И

С предлаганите изменения и допълнения в ЗДОФЛ се цели:
1. Уеднаквяване на режима за данъчно облагане на доходите от упражняване на стопанска дейност. За целта се предлага доходите от упражняване на дейност като едноличните търговци да не са обект на облагане по ЗОДФЛ, а да се облагат по ЗКПО.
2. Данъчното облагане на доходите на чуждестранните физически лица да се регламентира единствено в ЗОДФЛ, тъй като това е материалния закон определящ данъчното облагане на доходите на физическите лица. Предложените текстове целят да изравнят режима на облагане на чуждестранните физически лица, с режима валиден за местните физически лица. 
3. Въвеждане на облекчения  в зависимост от състава на отделното семейство:
·	за данъчно задължените лица, чиито деца се обучават, като предложеният годишен размер е в зависимост от степента на обучение.
·	за данъчно задължените лица, които влагат средства за закупуване или реконструиране на жилища, които са енергоспестяващи, т.е. имат направена топлоизолация.
4.	Предложени са актуализации на данъчните скали.


София, 12 октомври 2004 г.             	




ВНОСИТЕЛИ: Сергей Станишиев и група н.п.


