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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З  А  К  О  Н

за КОРПОРАТИВНИТЕ ДАНЪЦИ


ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа
Общи разпоредби
Обекти на облагане и данъчно задължени лица. Видове данъци
Чл. 1. (1) Този закон урежда облагането на:
	1. печалбата на местните юридически лица;
	2. печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в България;
	3. доходите, посочени в този закон, на местни физически лица;
4. доходите, посочени в този закон, на чуждестранни физически и юридически лица от източници в България;
	5. доходите, посочени в глава дванадесета, на бюджетните предприятия и юридическите лица, които не са търговци;
(2) Местните юридически лица се облагат с корпоративни данъци върху печалбите и доходите от всички източници в страната и чужбина.
(3) Местните юридически лица и местите неперсонифицирани дружества се облагат с окончателен годишен данък (патентен) данък, когато осъществяват дейностите, посочени в Закона за облагане на доходите на физическите лица и при условията на същия закон. За останалите дейности тези лица се облагат по реда на този закон.
(4) За целите на този закон неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридически лица.

Местни юридически лица
Чл. 2. Местни юридически лица са:
	1. лицата, създадени съгласно българското законодателство;
	2. лицата, чието действително управление се извършва от територията на страната;
	3. приравнените в чл. 1, ал. 4 на юридически лица, ако не отговарят на критериите по т. 1 и 2, когато е налице поне едно от следните обстоятелства:
а) осъществяват стопанска дейност на територията на България и поне един от съдружниците в тях е местно лице;
б) стопанската им дейност се осъществява преобладаващо на територията на България;
â) ïðåîáëàäàâàùàòà ÷àñò îò ìàòåðèàëíèòå èì àêòèâè, ÷ðåç êîèòî ñå îñúùåñòâÿâà äåéíîñò, îïðåäåëåíà ïî èñòîðè÷åñêàòà öåíà íà ïðèäîáèâàíå, ñà ðàçïîëîæåíè íà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ.

Местни и чуждестранни физически лица
Чл. 3. Местни и чуждестранни физически лица са определените като такива съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица.

Видове корпоративни данъци
Чл. 4. (1) Печалбата се облага с данък върху печалбата.
(2) Доходите се облагат с данък съгласно този закон.
(3) С алтернативен данък, който е окончателен, се облагат юридическите лица - организатори на хазартни игри.
(4) С окончателен данък се облагат разходите по глава единадесета.

Глава втора
Източници на доходи и печалба
Източници на доходи и печалба
Чл. 5. (1) Печалбата и доходите на чуждестранните физически и юридически лица, които произтичат от стопанска дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната или от разпореждане с имуществото на такова място на стопанка дейност или определена база, са от източник в страната.  
(2) Доходите от труд, положен на територията на страната или от услуги, извършени на територията на страната, са от източник в страната.
(3) Доходите от дивиденти от участие в местни юридически лица, от прехвърляне на акции и дялове в местни юридически лица, както и от ликвидационни дялове в местни юридически лица, са от източник в страната.
(4) Доходът от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран в страната, е доход от източник в страната, без значение дали прехвърлителят е местно лице.
(5) Възнагражденията за дейност, извършена лично на територията на страната от чуждестранни физически лица – спортисти, учени, дейци на изкуството и културата, включително когато доходът е начислен и/или получен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници, е от източник в страната.
(6) Доходите от наем или друго предоставяне за използване на територията на страната на движими вещи са от източник в страната, с изключение на такива, използвани за международен транспорт.
(7) от източник в страната са следните доходи, начислени или изплатени от местни юридически или  физически лица, както и от място на стопанска дейност или определена база на чуждестранни лица:
	1. неустойки и обезщетения, реализирани вместо или наред с друг доход от източник в страната;
	2. парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодателя или възложителя на дейността;
	3. възнаграждения, различни от работна заплата, изплащани на служител или член на управителен или контролен орган на българско юридическо лице, клон на чуждестранно лице, служител в търговско представителство на чуждестранно лице или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни функции;
	4. лихви, в това число и лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг; 
	5. доходи от наем или друго предоставяне за използване на движимо или недвижимо имущество;
	6. възнаграждения по договори за франчайзинг и факторинг;
	7. авторски и лицензионни възнаграждения;
	8. възнаграждения за технически услуги;
9. възнаграждения по договори за управление.
(8) Доходи, посочени в ал. 7, начислени или изплатени на чуждестранни лица от място на стопанска дейност или от определена база на местно лице, разположени извън територията на страната, не са от източник в страната.
(9) Доходи, непосочени в ал. 1 - 8, изплатени на чуждестранно физическо лице от местно лице, от място на стопанска дейност или от определена база на територията на страната, са доходи от източник в страната, с изключение на случаите, когато доходът е изплатен от място на стопанска дейност или от определена база на местно лице, разположени извън територията на страната.
(10) Доходите от ценни книги, емитирани от държавата, общините и местни юридически лица, както и от сделки с такива ценни книги, са от източник в България.
(11) Доходите от селско и горско стопанство, доходите от недвижим имот или от сделки с недвижим имот, намиращ се на територията на страната, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижим имот, както и доходите от акции или дялово участие в предприятие, чиято стойност на активите пряко или непряко се формира преобладаващо от недвижимото имущество, разположено на територията на страната, са от източници в страната.
(12) При определяне на източника на доход по този член мястото на изплащането му не се взема предвид.

Глава трета
Международно облагане
Международни договори
Чл. 6. Когато в международен договор, ратифициран по установения ред, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответния международен договор.

Данъчен кредит за платен в чужбина данък
Чл. 7. (1) При определянето на данъка върху печалбата местните юридически лица ползват данъчен кредит за всеки идентичен или подобен данък, наложен в чужбина от съответните компетентни органи.
(2) Местните юридически лица ползват данъчен кредит за данъка върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от чуждестранни източници.
(3) Данъчният кредит по ал. 1 и 2 се определя за всяка държава и за всеки вид доход поотделно и се ограничава до размера на българския данък върху печалбата и данък върху доходите, които биха били дължими, ако се определяха за местна печалба или доход.


Глава четвърта
Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане
Сделки между свързани лица
Чл. 8. Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на печалбата и на доходите, отличаващи се от условията между несвързани лица, печалбата и доходите им се установяват и се облагат с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.

Отклонение от данъчното облагане
Чл. 9. (1) Когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, дължимият данък се определя без да се взема под внимание частично или изцяло резултатът от тези сделки, а се взема под внимание резултатът, който би се получил при извършване на съответната обичайна сделка по пазарни цени, която е насочена към постигане на същия икономически резултат, но не води до отклонение от данъчното облагане.
(2) Когато чрез привидна сделка се прикрива друга сделка, данъчното задължение се определя при условията на прикритата сделка. Налице е прикрита сделка и в случаите, когато е осъществена същата по вид сделка, но при различни съществени условия от привидната, включително по отношение на цената.
Пазарни цени
Чл. 10. (1) За целите на тази глава пазарните цени се определят по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
	(2) Допуска се договарянето на цена, по-висока или по-ниска от обичайната пазарна цена, когато на пазара се налага нов продукт или се увеличава пазарният дял. 
Трансфери, свързани с място на стопанска дейност
Чл. 11. Разпоредбите на тази глава се прилагат съответно и за трансферите между мястото на стопанска дейност и други части на предприятието на чуждестранното лице, разположени извън територията на страната.

Лихви по финансов лизинг
Чл. 12. За данъчни цели вноските по финансов лизинг включват лихва, равна на законната лихва, когато в договора за финансов лизинг не е изрично определен размерът на лихвата.


ЧАСТ ВТОРА
ДАНЪЧНА ОСНОВА
Глава пета
Общи положения
Принципи
Чл. 13. По смисъла на този закон признаването на данъчни приходи и данъчни разходи се осъществява при спазване на следните принципи:
	1. формиране на данъчна основа и данъчна отчетност – данъчната основа се определя на базата на признати съгласно изискванията на този закон данъчни приходи и данъчни разходи. За определяне на данъчната основа за данък върху печалбата данъчно задължените лица поддържат данъчни регистри и съставят данъчен отчет при спазване на изискванията на този закон;
	2. относителна независимост на данъчните приходи и разходи от счетоводните приходи и разходи - данъчните приходи и данъчните разходи се определят при спазване на правилата на този закон, включително като счетоводните приходи и разходи се коригират;
3. признаване на данъчни приходи и данъчни разходи – данъчните приходи и разходи се признават в момента на тяхното възникване, освен ако в този закон е предвидено друго, независимо от момента и начина на получаването и плащането им;
4. документална обоснованост – документиране на всяка сделка и стопанска операция чрез данъчен документ, съставен при спазване изискванията на този закон. Не е налице документална обоснованост, когато е използван документ, който не отразява действителни факти и обстоятелства; документ, който не е издаден от лицето, посочено като негов издател; преправен документ или документ, издаден от лице, което осъществява търговска дейност без регистрация, изисквана по Закона за единния регистър БУЛСТАТ.

Данъчна печалба и данъчна загуба
	Чл. 14. (1) Данъчната печалба е положителната разлика между данъчните приходи и данъчните разходи.
	(2) Данъчната загуба е отрицателната разлика между данъчните приходи и данъчните разходи.
Облагаема печалба
	Чл. 15. (1) Облагаемата печалба (данъчната основа) за данъка върху печалбата е данъчната печалба, намалена с данъчните облекчения, определени по вид и размер в чл. 98, 99, 100 и 101.
(2) По реда на ал.1 се определя и облагаемата печалба (данъчната основа) на чуждестранно лице за дейност чрез място на стопанска дейност в България.

Данъчни приходи
Чл. 16. Данъчни приходи са:
1. сумите, определени като приходи по реда на счетоводното законодателство с изключение на посочените в т.2;
2. счетоводните приходи, коригирани в съответствие с разпоредбите на този закон;
3. сумите, които не са счетоводен приход, но са определени като данъчен приход съгласно този  закон.
Данъчни разходи
Чл. 17. Данъчни разходи са:
1. сумите, определени като разход по реда на счетоводното законодателство с изключение на посочените в т.2;
2. счетоводните разходи, коригирани в съответствие с разпоредбите на този закон;
3. сумите, които не са счетоводен разход, но са определени като данъчен разход съгласно този закон.

Данъчни активи
Чл. 18. (1) Данъчни активи са:
1. àêòèâèòå, îïðåäåëåíè ïî ðåäà íà ñ÷åòîâîäíîòî çàêîíîäàòåëñòâî, êîãàòî îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà òîçè çàêîí;
2. ñ÷åòîâîäíèòå ðàçõîäè, îïðåäåëåíè êàòî àêòèâè ñúãëàñíî òîçè çàêîí.
(2) Данъчните активи са дълготрайни и краткотрайни. Краткотрайни са тези, които не отговарят на изискванията на чл. 49.

Данъчен период
Чл. 19. (1) Данъчен период за определяне на данъка върху печалбата е календарната година, с изключение на случаите, когато е предвидено друго в този закон.
	(2) За новообразуваните данъчно задължени лица данъчният период обхваща периода от датата на учредяването, съответно възникването, до края на календарната година.
(3) За данъчно задължените лица, които прекратяват съществуването си през календарната година, последният данъчен период обхваща периода от началото на календарната година до датата на прекратяване на съществуването им.

Данъчен документ
Чл. 20. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е документът, удостоверяващ възникването и размера на всеки данъчен приход и/или разход, както и придобиването и отчуждаването на данъчни активи.
	(2) Данъчният документ, издаден от данъчно задължено лице и адресиран до други лица за целите на този закон, е фактура, която съдържа най-малко следните реквизити:
	1. пореден номер и дата на съставяне;
	2. наименование и адрес на лицата - издател и получател;
	3. единен идентификационен номер на издателя и получателя на документа;
	4. количество и вид на стоките и/или обхват и характер на услугите;
	5. стойностно изражение на стопанската операция (единична цена и отстъпки, ако не са включени в цената) в лева;
	6. съставител – име, фамилия и подпис.
	(3) Когато изпълнител по сделката е физическо лице, което не е търговец, данъчният документ за целите на този  закон съдържа следните реквизити:
	1. наименование на документа, номер и дата на съставяне;
	2. трите имена, единен идентификационен номер и постоянен адрес на изпълнителя по сделката;
	3. наименование и адрес на лицето – получател по сделката;
	4. единен идентификационен номер на получателя по сделката;
	5. количество и вид на стоките и/или обхват и характер на услугите;
	6. стойностно изражение на стопанската операция в лева;
	7. подпис на изпълнителя по сделката.
	(4) данъчният документ, съдържащ реквизитите по ал. 2 и 3, е задължително условие за признаване на данъчен разход за сделки между данъчно задължени лица.
	(5) За финансови, застрахователни и презастрахователни услуги, извършвани от лицата по чл. 57 и 59, данъчен разход се признава при наличие на документ, който може да не е фактура, но съдържа реквизитите по ал. 2 и 3.
	(6) При международен въздушен транспорт за данъчен документ се признава самолетният билет (оригиналният отрязък от пътническия купон заедно с бордните карти), придружен с фактура или протокол, издаден от лицето, което извършва продажбата на билета от името и за сметка на превозвача. Протоколът задължително съдържа реквизитите, изисквани по ал. 2, като за издател на документа се вписва лицето, което извършва продажбата на билета от името и за сметка на превозвача.
	(7) Данъчен документ, отразяващ вътрешнофирмена операция, следва да съдържа реквизити, идентифициращи лицата, извършили операцията, нейния характер и основание, количествено и стойностно изражение, дата и подпис(идентификационен шифър) на лицето, изготвило документа.
	(8) За данъчен документ се признава данъчното дебитно и данъчното кредитно известие, издадено при спазване изискванията на Закона за данък върху добавената стойност, както и постановлението на публичния изпълнител и съдия изпълнителя за възлагане.
(9) Изискванията на ал. 2, 3 и 4 не се прилагат, когато данъчният документ се издава от чуждестранно лице, извън случаите на сделки чрез  място на стопанска дейност или определена база в страната.
(10) Данъчно задължено лице не може да оспорва данъчен документ, в който е посочено като страна по сделка, ако документът е отчетен в счетоводството му със същите страни и предмет на сделката.

Данъчни регистри
Чл. 21. (1) Лицата, задължени да формират данъчна основа за облагане с данък върху печалбата, поддържат данъчни регистри за данъчните дълготрайни амортизируеми активи и за данъчните краткотрайни активи.
	(2) Регистърът за данъчните дълготрайни амортизируеми активи е данъчен регистър, чрез който при определяне на данъчната основа се вземат предвид отразените в него данъчни амортизации.
	(3) Регистърът за данъчните краткотрайни активи е данъчен регистър, чрез който стойността на тези активи се включва в данъчните разходи при определяне на данъчната основа.

Данъчен отчет
Чл. 22. (1) Данъчният отчет е документ, чрез който се обобщават данъчните приходи и данъчните разходи и се определя данъчната печалба или данъчната загуба.
	(2) Данъчният отчет се съставя към края на всеки данъчен период, както и към друга дата в случаите, при които е налице изискване за определяне на данъчна основа и подаване на данъчна декларация.
(3) Äàíú÷íèÿò îò÷åò å îñíîâà çà ïîïúëâàíå íà äàíú÷íàòà äåêëàðàöèÿ è îòðàçÿâà äàíú÷íèÿ ïåðèîä, çà êîéòî ñå ïîäàâà äåêëàðàöèÿòà.

Глава шеста
Общи правила за определяне на данъчната основа

Отчитане на данъчни приходи и разходи при прилагане на принципа на предпазливостта
Чл. 23. (1) В случаите, когато са признати счетоводни разходи във връзка с прилагането на принципа на предпазливостта, включително когато  резултатът, приходите и/или разходите от сделката не могат да бъдат надеждно оценени, счетоводните разходи се признават за данъчни разходи до размера на признатите данъчни приходи.
(2) В случаите, когато при спазване на счетоводното законодателство не са признати счетоводни приходи във връзка с прилагане на принципа на предпазливостта, включително когато  резултатът, приходите и/или разходите от сделката не могат да бъдат надеждно оценени, при спазване на изискванията на този закон са налице данъчни приходи в размер на непризнатите счетоводни.

Последващи оценки и обезценки на активи
Чл. 24. (1) Всички счетоводни приходи и разходи, които произтичат от последващи или приблизителни оценки и/или обезценки на активи, както и от отчитане на инвестиции по метода на собствения капитал, не са данъчен приход, съответно данъчен разход.
(2) Независимо от разпоредбата на ал. 1 за данъчни приходи и данъчни разходи се признават изцяло счетоводно начислените приходи и разходи, представляващи валутни разлики от оценки на парични средства в наличност, вземания и задължения, деноминирани в чуждестранна валута, по централния курс на Българската народна банка.

Отписване на несъбираеми вземания
Чл. 25. (1) Разходите, отчетени вследствие на неясноти по събирането на суми или при отписването на вземания като несъбираеми, не са данъчен разход, с изключение на случаите, в които са налице безспорни доказателства, че сумата е несъбираема. Безспорни доказателства, че сумата е несъбираема са налице, когато:
	1. производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден  оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на кредиторите. Данъчен разход се признава в данъчния период, през който е утвърден оздравителния план с влязло в сила съдебно решение, и само в размер на намалението на вземането;
	2. с влязло в сила съдебно решение длъжникът е заличен без правоприемник и няма отговарящи за задълженията му лица;
	3. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо;
	4. вземанията са погасени на законово основание преди изтичане на давностния срок;
5. вземанията са погасени по давност:
а) когато длъжникът е местно лице или чуждестранно лице от място на стопанска дейност или определена база - погасяването по давност се определя съгласно българското законодателство;
б) когато длъжникът е чуждестранно лице извън случаите по буква „а” – 
с изтичане на давността, но не повече от 5 години от момента, в който вземането е станало изискуемо, ако данъчно задълженото лице може да докаже, че е предприело разумни мерки за събирането им.
	(2) Ако вземане, за което е приложена ал. 1, бъде платено, получената сума се счита за данъчен приход в данъчния период на получаването й.
Неплатени задължения
Чл. 26. В данъчните приходи се включва сумата на всички признати за данъчни разходи, но неплатени от данъчно задълженото лице задължения, през данъчния период, през който:
	1. производството по несъстоятелност на данъчно задълженото лице е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на кредиторите. Данъчен приход се признава само в размера на намалението на задължението;
	2. с влязло в сила съдебно решение кредиторът е заличен без правоприемник;
	3. ñ âëÿçëî â ñèëà ñúäåáíî ðåøåíèå å ïîñòàíîâåíî, ÷å çàäúëæåíèåòî èëè ÷àñò îò íåãî å íåäúëæèìî;
	4. са погасени по силата на закон преди изтичане на давностния срок;
	5. са погасени по давност:
à) êîãàòî êðåäèòîðúò å ìåñòíî ëèöå èëè ÷óæäåñòðàííî ëèöå ñ ìÿñòî íà ñòîïàíñêà äåéíîñò èëè îïðåäåëåíà áàçà – ïîãàñÿâàíåòî ïî äàâíîñò ñå îïðåäåëÿ ñúãëàñíî áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî;
á) êîãàòî êðåäèòîðúò å ÷óæäåñòðàííî ëèöå èçâúí ñëó÷àèòå ïî áóêâà „à” – ñ èçòè÷àíå íà äàâíîñòíèÿ ñðîê, íî íå ïîâå÷å îò 5 ãîäèíè îò ìîìåíòà, â êîéòî çàäúëæåíèåòî å ñòàíàëî èçèñêóåìî;
	6. кредиторът се е отказал от вземането си по съдебен ред или го е опростил. Данъчен приход се признава само до размера на опростената сума;
	7. данъчно задълженото лице е подало молба за заличаване;
8. данъчно задълженото лице е заличено.

Провизии
Чл. 27. (1) Всички счетоводно начислени разходи, които имат характер на провизии по смисъла на счетоводното законодателство, не са данъчен разход, освен ако в този закон е предвидено друго. Данъчен разход се признава само  в данъчния период, през който провизираното задължение е изпълнено, и до фактическия размер на разходите.
	(2) В данъчния период, през който провизиите (изцяло или частично) се реинтегрират в печалбата, данъчен приход не се признава, но само до размера на непризнатия разход по реда на ал. 1.
(3) Когато е поето задължение за последващо обслужване, за целите на този закон приходите се признават изцяло, а за поетия ангажимент се прилагат ал. 1 и 2.
Разходи за учредяване и преобразуване
Чл. 28. (1) Счетоводно начислените разходи за учредяване на юридическото лице или за преобразуването му, не са данъчни разходи за данъчно задължените лица – учредители. Тези разходи се признават за данъчен разход на новоучреденото юридическо лице в данъчния период на възникването му.
(2) Разходите се признават за данъчен разход на лицата, които са ги извършили, в данъчния период, през който е налице яснота, че ново юридическо лице няма да възникне или преобразуването няма да се осъществи.

Данъчни амортизации
Чл. 29. Данъчните разходи за амортизации се определят според правилата на този закон.
	
Разходи за придобиване на активи
Чл. 30. (1) разходите, начислени като текущи съгласно счетоводната политика на данъчно задълженото лице в случаите на придобиване на данъчни дълготрайни активи по смисъла на чл. 49, не са данъчен разход.
	(2) Счетоводно отчетените дълготрайни активи с цена на придобиване под 500 лв. включително, се считат за данъчен разход в периода на придобиването им, независимо от възприетия в счетоводната политика на предприятието стойностен праг на същественост.
	(3) При отписване на активи по ал. 2 счетоводната им балансова стойност не е данъчен разход.

Разходи при отписване на данъчни активи
Чл. 31. (1) При счетоводно отписване на данъчен амортизируем актив, когато са налице условията за възникване на данъчен разход по реда на този закон, същият е в размер на данъчната балансова стойност на актива.
	(2) При счетоводно отписване на данъчен дълготраен неамортизируем актив, когато са налице условията за възникване на данъчен разход, същият е в размер на цената на придобиването на актива.
	(3) При счетоводно отписване на данъчни активи, с изключение на дълготрайните, когато са налице условията за възникване на данъчен разход, същият се определя по метода на средно претеглената стойност, а за индивидуално определените активи  – по метода на конкретно определената стойност.

Разходи за отпуски
Чл. 32. Отчетените очаквани разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски към последния ден на данъчния период, както и начислените суми за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с тях, се признават за данъчен разход в размера и в данъчния период, през който отпуските реално са изплатени на персонала.

Дарение, ползвано като облекчение 
Чл. 33. Не са данъчен разход счетоводно начислените разходи за дарения, за които данъчно задълженото лице ползва облекчение по смисъла на чл. 98.

Приходи и разходи от ликвидация
Чл. 34. През периода на ликвидацията приходите и разходите от ликвидация, включително произтичащите от разпореждане с активи, се считат за данъчни приходи и разходи съобразно изискванията на този закон.

Приходи и разходи по заеми
Чл. 35. Разходите по получени заеми, които са капитализирани съгласно счетоводното законодателство, се считат за данъчни разходи и не се включват в данъчната амортизируема стойност на активите, за които се отнасят.

Трансформиране на дълготраен актив в инвестиция
Чл. 36. При трансформиране на дълготраен актив в инвестиция, включително при апорт, разликата между пазарната стойност на инвестицията и данъчната балансовата стойност на актива се признава изцяло за данъчен приход или за разход в данъчния период, през който е извършена инвестицията.

Замяна на сходни активи
Чл. 37. (1) При замяна на сходни активи с различна пазарна цена, данъчни приходи и данъчни разходи се признават в данъчния период, през който е прехвърлена собствеността.
	(2) В случай, че пазарната цена на заменените сходни активи е еднаква, цената на придобиване на получения при замяната актив е данъчната балансова стойност на дадения актив.

Приходи и разходи от сделки с акции на публични дружества
Чл. 38. (1) Не са данъчни приходи реализираните приходи от отчуждаване на акции на публични дружества и търгуеми права на акции, когато придобиването и отчуждаването са извършени на регулиран български пазар на ценни книжа.
(2) Не е данъчен разход стойността на придобиване на акции на публични дружества и търгуеми права на акции, когато за приходите от отчуждаването им се прилага ал. 1.
Приходи в резултат от разпределяне на дивиденти
Чл. 39. (1) При разпределяне на дивиденти от чуждестранно юридическо лице в полза на местно юридическо лице е налице данъчен приход в размер, определен съгласно себестойностния метод по смисъла на счетоводното законодателство.
	(2) Не е данъчен приход дивидент, получен от местно юридическо лице в резултат на разпределение, извършено от чуждестранно юридическо лице, местно лице на държава членка на Европейския съюз, което по силата на данъчна спогодба не се смята за местно лице на държава извън Европейския съюз и подлежащо на данъчно облагане с корпоративни данъци съгласно местното законодателство на държавата-членка, при условие че:
	1. местното лице притежава повече от 25 на сто от дяловете или акциите в чуждестранното юридическо лице към момента на разпределяне на дивидента; и
	2. между придобиването на дяловете или акциите и разпределянето на дивидента е изтекъл без прекъсване период по-дълъг от една година.

Данъчни приходи и разходи при трансфер между място на стопанска дейност и друга част на същото предприятие
Чл. 40. (1) Счита се, че се реализират данъчни приходи, съответно данъчни разходи, при трансфер между мястото на стопанска дейност и друга част на същото предприятие, разположена извън територията на страната, когато конкретният трансфер съвпада с обичайните сделки, насочени към трети лица, или когато обичайната дейност се състои от подобни трансфери към другите части на предприятието и при условията на ал. 2 - 7.
	(2) Данъчни приходи или данъчни разходи за услуги, предоставени на или получени от други части на предприятието в чужбина, се признават по себестойност, освен когато извършването на подобни услуги обичайно се оказва на трети лица или се извършва специализирано в рамките на предприятието.
	(3) Налице са данъчни приходи и разходи при трансфер на нематериални активи като ноу-хау, патенти и други обекти на интелектуална или индустриална собственост само в случаите, когато тези активи са произведени или придобити от трансфериращата ги обособена част от предприятието, специализирана в създаването или придобиването на подобни активи.
(4) Не са налице данъчни приходи и разходи при предоставянето на парични средства, освен при банките и финансовите институции, за които предоставянето и набирането на парични средства за временно ползване е основна дейност.
(5) Не са налице данъчни разходи при предоставянето на дълготрайни материални данъчни активи на мястото на стопанска дейност от други части на предприятието в чужбина, освен когато извършването на подобни услуги обичайно се оказва на трети лица или се извършва специализирано в рамките на предприятието. Не са налице данъчни приходи при последващо трансфериране на актива.
(6) Независимо от ал. 1, при трансфер на краткотрайни данъчни материални активи от друга част на предприятието към мястото на стопанска дейност, са налице данъчни разходи.
(7) Независимо от ал. 1, при трансфериране от мястото на стопанска дейност към друга част на предприятието в чужбина на материални активи, произведени от или придобити чрез мястото на стопанска дейност и това не е извършено единствено с цел обработка, преработка или поправка на същите, е налице данъчен приход в размер на  пазарната цена на актива.

Дългосрочни договори
Чл. 41. При отчетени счетоводни разходи по дългосрочни договори, от изпълнението на които произтичат приходи, данъчни разходи за съответния данъчен период се признават пропорционално на частта от данъчните приходи, произтичащи за същия период.

Събития и грешки от минали периоди
Чл. 42. (1) За целите на този закон всички суми, отчетени в резултат от събития и грешки от минали периоди, не са данъчни приходи и данъчни разходи за периода на откриването им. С тях се коригира данъчната основа за съответния минал период, независимо от избрания счетоводен подход за отразяването им.
	(2) Сумите по ал. 1 се считат за специфични данъчни приходи, съответно специфични данъчни разходи, и се включват в справка, която се изготвя за всеки минал период поотделно.
	(3) Справката за специфичните данъчни приходи и разходи по ал. 2 се подава не по-късно от датата на внасяне на дължимия данък, съответно датата на подаване на искането за прихващане или връщане.

Данъчно третиране на събития и грешки от минали периоди
Чл. 43. (1) Данъчните задължения, произтичащи от събития и грешки от минали периоди, се определят при спазване изискванията на действащото за съответните минали периоди законодателство.
	(2) Когато вследствие на събития или грешки от минал данъчен период е установена данъчна загуба или увеличение на данъчната загуба за миналия данъчен период, прилагат се разпоредбите на чл. 98, 100 и 101, като се приема, че данъчната загуба е възникнала за съответния минал период. Загубата може да се приспада само от данъчни печалби, възникнали за или след данъчния период на откриването на събитието или грешката.
	(3) Когато в резултат на събития или грешки от минал данъчен период е установено намаление на данъчната загуба за миналия данъчен период, извършва се корекция на данъчната загуба за миналия данъчен период. Ако се установи превишение на приспаданата загуба над установената в резултат на корекцията, дължи се данък и лихви за просрочие за съответния данъчен период, през който е приспадано превишението.
	(4) Ðàçïîðåäáèòå íà òîçè ÷ëåí ñå ïðèëàãàò ñàìî çà ëèöàòà, êîèòî ôîðìèðàò äàíú÷íà îñíîâà çà îáëàãàíå ñ äàíúê âúðõó ïå÷àëáàòà (êîðïîðàòèâåí äàíúê) êàêòî çà ìèíàëèòå, òàêà è çà òåêóùèÿ äàíú÷åí ïåðèîä.

Промени в счетоводната политика
Чл. 44. (1) Промените в счетоводната политика се вземат предвид в годината на промяната и се отразяват в тази година като данъчни приходи, съответно данъчни разходи, независимо от избрания счетоводен подход за отчитането им.
	(2) Алинея 1 се прилага само когато промяната в счетоводната политика се налага на основание на нормативен акт. За останалите случаи се прилага 
чл. 43.
Данъци от минал данъчен период
Чл. 45. (1) Не са данъчен разход начислените данъчни задължения за данък върху печалбата, данъка по чл. 70 и данъци, заместващи данъка върху печалбата, както и данъка върху общата годишна данъчна основа по Закона за облагане доходите на физическите лица.
	(2) Не са данъчен разход данъчни задължения, за които не е изпълнено задължението за удържане или внасяне на данъци при източника от данъчно задълженото лице.
(3) Признават се за данъчен разход начислените в текущия данъчен период данъчни задължения за данъци върху разходите от минал отчетен период.

Условия за признаване на данъчни разходи
Чл. 46. Данъчен разход е налице, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. данъчно задълженото лице притежава данъчен документ, съдържащ реквизитите, изисквани от този закон;
	2. данъчният разход е отразен в счетоводството, в данъчния отчет, съответно в справките по чл. 42. Изискването за счетоводно отразяване не се отнася за данъчните разходи, които нямат характер на счетоводни разходи;
3. äàíú÷íèÿò äîêóìåíò å ïðèäðóæåí ñ ôèñêàëåí áîí, èçäàäåí ïî ðåäà íà Çàêîíà çà ôèñêàëíèòå óñòðîéñòâà, êîãàòî ñúùåñòâóâà çàäúëæåíèå çà èçäàâàíåòî ìó;
4. данъчно задълженото лице притежава други документи, изисквани по силата на нормативен акт, удостоверяващи обстоятелства от значение за признаването на разходи.

Суми, които не се признават за данъчни разходи
Чл. 47. (1) Не се признават за данъчни разходи:
	1. начислените глоби, лихви за просрочие, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативен акт;
2. разходите, несвързани със стопанската дейност, включително такива, удовлетворяващи частично или напълно лични потребности на съдружниците, акционерите, персонала, едноличните собственици, членовете на управителните и контролните органи и на трети лица, които не са с характер на социални разходи по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба и/или представителни разходи;
	3. разходите от липси на налични пари в брой и финансови активи;
4. разходите от липси и брак на данъчни краткотрайни материални активи с изключение на установените с нормативен акт или с фирмени стандарти, норми и в обичайните за съответната дейност размери, произтичащи от:
а) технологичен брак;
б) промяна на физико-химичните свойства;
в) съхраняване и транспортиране, освен в случаите на кражба;
г) изтичане срока на годност;
	5. разходите от липси и брак на данъчни дълготрайни материални активи;
	6. непризнатият по реда на Закона за данъка върху добавената стойност данъчен кредит, когато не се признава данъчен разход по сделката;
	7. разходите, които представляват скрито разпределение на печалбата;
	8. разходите за лихви по предоставени кредити от съдружници и акционери, които не са направили съответните вноски по записани дялове или акции, като не се прилага окончателно облагане на разходите по чл. 72;
	9. разходите (частично или изцяло), произтичащи от сделки или трансфери, съгласно глава четвърта;
	10. частта от сумата на счетоводно начислените разходи за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие, превишаваща определените с нормативните актове средства;
	11. отчетените като разход от операции за минали години производствени и потребителски дивиденти;
	12. счетоводно начислените разходи, отчетени в нарушение на счетоводното законодателство;
	13. размерът на данъчните амортизации за данъчните амортизируеми активи, безвъзмездно предоставени за ползване на други лица;
	14. стойността на дълготрайните данъчни активи, отчетена счетоводно като разход при придобиването им в съответствие със счетоводната политика на предприятието и по-висока от 500 лв.
(2) Алинея 1, т. 3, 4 и 5 не се прилагат, когато липсите или брака са причинени вследствие на бедствие, авария или катастрофа.
(3) Независимо от разпоредбите на ал.1, т. 3, 4 и 5, данъчни разходи се признават (частично или изцяло), ако в резултат на липсите и/или брака е реализиран данъчен приход. Данъчният разход се признава в данъчния период, когато е отчетен данъчният приход и до размера на този приход.
(4) Независимо от разпоредбите на ал.1, т. 4, данъчни разходи се признават за:
1. разходите от липси на стоки до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби, произтичащи от търговска дейност на дребно в обекти за търговия на дребно с над 100 кв. м. нетна търговска площ - само в случаите, когато клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки;
2. разходите от брак в размер до 10 на сто от стойността на тиража, нереализиран до излизането на следващия тираж продукция от български периодични печатни издания.
Обхват на данъчните приходи
Чл. 48. (1) Не се признават за данъчен приход:
1. разпределените дивиденти от местни юридически лица;
2. лихвите, изплатени от държавни или общински органи върху недължимо внесени суми;
	3. счетоводните приходи от усвоено финансиране, произтичащо от преотстъпени данъци, когато са спазени изискванията за преотстъпването.	
(2) В данъчните приходи се включват и приходите, произтичащи от сделки или трансфери съгласно глава четвърта.

Глава седма
Правила за определяне на данъчните амортизации
Данъчни дълготрайни активи
Чл. 49. (1) Данъчни дълготрайни активи са материалните и нематериалните активи, определени по реда на този закон.
	(2) Дълготрайните материални данъчни активи са собствени нефинансови ресурси  и такива, ползвани по договор за финансов лизинг, които:
	1. имат натурално-веществена форма;
	2. се използват за дейността на данъчно задълженото лице;
	3. се очаква да бъдат използвани през повече от един данъчен период;
	4. са със стойност равна или по-висока от 500 лв. .
	(3) Дълготрайните нематериални данъчни активи са собствени или контролирани нефинансови ресурси, които:
	1. нямат натурално-веществена форма;
	2. се използват за дейността на данъчно задълженото лице;
	3. се очаква да бъдат използвани през повече от един данъчен период;
4. са със стойност равна или  по-висока от 500 лв. .
(4) Дълготрайни нематериални данъчни активи са и: маркетинговите или аналогичните на тях проучвания; бизнес плановете; фирмените и търговските стратегии; търговските марки; обектите на индустриална собственост, защитени с патент; промишлените дизайни; правото на ползване на всяко авторско право; правото на ползване на промишлено, търговско или научно оборудване, или информация, отнасяща се за промишлен търговски или научен опит, и други прехвърляеми права по закон, ако отговарят на изискванията по ал. 3.

	(5) Дълготрайни данъчни активи, когато отговарят на ал. 2 и 3, са и:
	1. стойността на дълготрайните данъчни активи, която е отчетена счетоводно като разход при придобиването им в съответствие със счетоводната политика на предприятието, както и разходите за започване и/или разширяване на дейността;
	2. разходите за подобрения, реконструкция и модернизация, извършени за собствени данъчни дълготрайни активи;
	3. разходите за подобрения, реконструкция и модернизация на наети или приети за ползване данъчни дълготрайни активи.

Данъчни амортизируеми активи
Чл. 50. (1) За целите на определяне на данъчните амортизации данъчен амортизируем актив е всеки данъчен актив, за който са налице едновременно следните характеристики:
	1. е данъчен дълготраен актив по смисъла на този закон;
	2. не е напълно амортизиран по реда на този закон;
	3. не е определен като неамортизируем по реда на счетоводното законодателство.
	(2) Не се счита за данъчен амортизируем актив положителната търговска репутация, както и инвестиционните имоти.

Данъчни амортизации
Чл. 51. (1) Данъчните амортизации, определени по реда на този закон, са данъчно признати разходи, които се вземат предвид при определянето на данъчната основа.
	(2) Размерът на данъчните амортизации се определя за всеки актив поотделно, като се взема предвид данъчната категория, в която същият попада, и се прилага систематично линейният метод.
(3) За данъчни цели амортизируемите активи се разпределят в следните категории:
	1. категория I - масивни сгради, , съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
	2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;
	3. категория III - транспортни средства, без автомобили;  покритие на пътища и на самолетни писти; 
	4. категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер;
	5. категория V - автомобили;
	6. категория VІ –  дълготрайни нематериални данъчни активи, за които има правни ограничения за периода на ползване, с изключение на нематериалните активи по т. 4; 
	7. категория VІІ - всички останали амортизируеми активи.
	(4) За данъчни цели при облагането на печалбата амортизационните норми не могат да превишават следните размери:

     Категория активи                  Годишни амортизационни
                                   ¦                  норми (%)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
           I                        ¦                    4
           II                       ¦                  30
           III                      ¦                 10
           IV                      ¦                 50
           V                       ¦                 25
VІ                   съобразно ограничения срок на ползване, но не по-висок от
                                            25
VІІ                                      15

	(5) Годишните амортизационни норми за активите по чл. 49, ал. 5, т. 1 и 2 се определят съобразно съответната категория на активите, за които се отнасят извършените разходи.
(6) Активите, заведени в данъчния амортизационен план, за които е преустановено начисляването на амортизации съгласно счетоводното законодателство през определен период от време поради временното им изваждане от употреба и в случаите на прекратяване поради ликвидация или несъстоятелност, не се отписват от данъчния амортизационен план към датата на изваждането им от употреба, съответно от датата на прекратяване на данъчно задълженото лице, а през този период начисляването на амортизации за тях се преустановява.
	(7) Годишният данъчно признат размер на разходите за амортизации се определя, като амортизируемата стойност на актива се умножи по годишната амортизационна норма, определена по реда на ал. 4, пропорционално на месеците на съответната година, през които амортизируемият актив е наличен в данъчния амортизационен план и за него не е преустановено начисляването на данъчни амортизации по реда на ал. 6. За месеца, в който е придобит (признат за данъчен амортизируем актив) или изведен от употреба активът, се начислява амортизация за половин месец.
	(8) Данъчно признатият размер на разходите за амортизации не може да превишава данъчната амортизируема стойност на актива. Когато данъчно признатият размер на амортизациите достигне данъчната амортизируема стойност на актива, последният се счита за напълно амортизиран.

Данъчна амортизируема стойност
Чл. 52. (1) Данъчната амортизируема стойност за целите на този закон е:
1. историческата цена на придобиване, намалена с начислените провизии, включени в нея за:
	а) дълготрайните материални и нематериални данъчни активи по чл. 49, ал. 2, 3 и 4;
	б) специфичните данъчни активи по чл. 49, ал. 5, т. 2 и 3;
	2. размерът на счетоводно отчетения, но данъчно непризнат разход - за специфичните данъчни активи по чл. 49, ал. 5, т. 1.
	(2) При трансформиране на амортизируем актив в друг амортизируем актив не се извършват корекции в стойностите на актива в данъчния амортизационен план.
(3) Данъчната амортизируема стойност не се променя в резултат от извършени последващи оценки по реда на счетоводното законодателство.
	
Данъчна балансова стойност
Чл. 53. Данъчната балансова стойност е амортизируемата стойност на актива, намалена с данъчно признатия размер на разходите за амортизации.

Данъчен амортизационен план
Чл. 54. (1) Данъчният амортизационен план е данъчен регистър за установяване размера на данъчните амортизации, които се признават при определяне на данъчната основа на лицата, подлежащи на облагане с данък върху печалбата по общия ред.
	(2) Данъчният амортизационен план задължително съдържа 
информация за:
1. наименованието на актива;
2. датата на придобиване на актива;
3. датата на завеждане в данъчния амортизационен план;
	4. данъчната амортизируема стойност;
5. годишната данъчна амортизационна норма;
6. годишната данъчна амортизация;
7. натрупаната данъчна амортизация;
8. датата на отписване от данъчния амортизационен план;
	9. данъчната балансова стойност.
	(3) В данъчните разходи се включват само начислените в данъчния амортизационен план данъчни амортизации.
	(4) Äàíú÷íèòå àìîðòèçèðóåìè àêòèâè ñå îòïèñâàò îò äàíú÷íèÿ àìîðòèçàöèîíåí ïëàí â ñëåäíèòå ñëó÷àè:
1. ïðè íàïóñêàíå íà èìóùåñòâîòî íà äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå, âêëþ÷èòåëíî â ñëó÷àèòå íà ïðåõâúðëÿíå íà ïðåäïðèÿòèåòî ïî ðåäà íà ÷ë.15 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí;
2. ïðè äàíú÷íî àìîðòèçèðàíå - êúì äàòàòà, íà êîÿòî äàíú÷íàòà áàëàíñîâà ñòîéíîñò íà àìîðòèçèðóåìèÿ àêòèâ ñòàíå íóëåâà âåëè÷èíà;
3. ïðè áðàê èëè ïðè ëèïñà.

Приложение на данъчния амортизационен план
Чл. 55. (1) Лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план по реда на този закон включват данъчните амортизируеми активи по тяхната данъчна амортизируема стойност, както и признатата до момента данъчна амортизация за тях.
(2) За данъчна амортизируема стойност и данъчно призната амортизация за лицата по ал. 1 се приемат счетоводната амортизируема стойност и счетоводно натрупаната амортизация преди извършване на преоценка или последваща оценка на дълготрайните активи.
	(3) В случай, че признатата до момента данъчна амортизация е равна или превишава данъчната амортизируема стойност, активите не се включват в началния данъчен амортизационен план.

Начисляване на разходи за амортизации
Чл. 56. (1) Начисляването на амортизации в данъчния амортизационен план започва не по-рано от:
1. месеца на изготвянето на началния данъчен амортизационен план - за амортизируемите активи, налични към датата на изготвянето му;
2. последния от: месеца на придобиване, месеца на въвеждане в експлоатация или месеца на признаване на актива като данъчен амортизируем - за амортизируемите активи, придобити след датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план;
3. месеца на завършването на подобренията, реконструкцията и модернизацията - за активите по чл. 49, ал. 5, т. 2 и т. 3, съответно месеца на отчитането на разходите - за придобиването на данъчния актив по чл. 49, 
ал. 5, т. 1.
(2) Алинея 1 се прилага при спазване изискванията на чл. 51, ал. 7.

Глава осма
Особени правила за определяне на данъчната основа
за данък върху печалбата на някои данъчно задължени лица
Финансови институции
Чл. 57. (1) Данъчните приходи и данъчните разходи на банките и небанковите финансови институции по смисъла на Закона за банките се формират и при спазване на специалните нормативни актове за регламентиране на тяхната дейност.
	(2) Данъчен разход за банките и небанковите финансови институции по смисъла на Закона за банките са и счетоводно начислените разходи за резерви и провизии, когато задължението за създаването им е на основание на нормативен акт и до определените с него размери.
	
Пенсионноосигурителни дружества и фондове и здравноосигурителни дружества и фондове
Чл. 58. (1) Данъчен разход за пенсионноосигурителните и здравноосигурителните дружества са и сумите, начислени от собствените им средства за попълване на пенсионния, съответно здравноосигурителния резерв, извършени в размерите и по реда, определени в нормативен акт.
(2) Не са данъчен приход доходите от инвестирането на средствата от пенсионния, съответно здравноосигурителния резерв, извършено при условията и реда, определени в нормативните актове.
	(3) Не са данъчни приходи и данъчни разходи приходите и разходите, формирани от набиране на вноски на осигурените лица и от дейността по инвестиране на активите на фондовете.
(4) Не са данъчни разходи разходите на универсалните и професионалните пенсионни фондове, фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и фондовете за допълнително доброволно осигуряване за безработица и за професионална квалификация, формирани при разпределянето на доходност по партидите на осигурените лица.

Застрахователни дружества
Чл. 59. (1) Данъчните приходи и данъчните разходи на застрахователните дружества, взаимозастрахователните кооперации, както и на чуждестранните лица за застрахователната и презастрахователната им дейност по смисъла на Закона за застраховането, се формират при спазване на специалните нормативни актове за регламентиране на тяхната дейност.
	(2) Данъчен разход за лицата по ал. 1 са и сумите, начислени като резерви, когато задължението за създаването на такива резерви е на основание на нормативен акт и до определените с него размери.

Лицензирани инвестиционни дружества
Чл. 60. (1) Инвестиционните дружества, получили разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа, не се облагат с данък върху печалбата за частта от печалбата им, произхождаща от търгуване с дългосрочни ценни книжа.
	(2) За реализираните печалби извън посочените по ал. 1 се дължат корпоративни данъци по общия ред.

Лицензирани дружества със специална инвестиционна цел
Чл. 61. Лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с данък върху печалбата.
Кооперации
Чл. 62. (1) От данъчната печалба на кооперациите се намаляват производствените и потребителските дивиденти, изплатени на член-кооператорите до 25 март следващата година.
	(2) Производствените дивиденти се разпределят за произведената от член-кооператорите и продадената продукция от кооперацията. Те се определят на базата на печалбата, съответстваща на продадената продукция, включително след преработката й.
	(3) Потребителските дивиденти се разпределят за потребителските стоки, които член-кооператорите закупуват от кооперацията. Те се определят на базата на печалбата, произтичаща от разликата между продажната цена, по която кооперацията е продала стоките, намалена с разходите за тяхната реализация, и цената, която е заплатена от кооперацията за придобиването им.
	(4) Текущо изплащаните през данъчния период производствени и потребителски дивиденти на член-кооператорите не са данъчен разход.
	(5) Когато за годината кооперацията е отчела загуба или недостатъчна печалба за покриване на изплатените през годината производствени и потребителски дивиденти, сумата на изплатените през годината производствени и потребителски дивиденти не се счита за данъчен разход съгласно чл. 47, ал. 1, т. 10.

Лица, извършващи търговско корабоплаване
Чл. 63. (1) Основата за облагане с данък върху печалбата от опериране на кораби от търговци, извършващи търговско корабоплаване, се определя за ден в експлоатация на базата на нетния тонаж на оперираните кораби, за всеки сто тона, както следва:
	1. до 1000 тона нето тегло – по 3, 50 лв. за всеки започнати 100 тона;
	2. за разликата над 1000 тона нето тегло до 10 000 тона нето тегло – 35 лв. плюс 3 лв. за всеки започнати 100 тона над 1 000 тона;
	3. за разликата над 10 000 тона нето тегло до 25 000 тона нето тегло – 
305 лв. плюс 2, 50 лв. за всеки започнати 100 тона над 10 000 тона;
	4. за разликата над 25 000 тона нето тегло – 680 лв. плюс 1 лв. за всеки започнати 100 тона над 25 000 тона.
(2) Данъчно задълженото лице има право да избере реда за определяне на данъчната си основа по този член или по общия ред.
	(3) Правото по ал. 2 се ползва в случаите, когато данъчно задълженото лице:
	1. е лице, регистрирано по Търговския закон, включително едноличен търговец;
	2. оперира със собствени, с наети кораби или управлява кораби въз основа на договори за управление, както и отдава кораби под наем;
	3. комплектова екипажите си с български граждани;
	4. не отказва обучението на стажанти на борда на корабите, с изключение на случаите, когато броят на стажантите в рамките на една година превишава 1 на 15 офицери, плаващи на корабите;
	5. оперира кораби, на които най-малко 60 на сто от нетния тонаж плават под български флаг.
	(4) Тонажното облагане не се прилага за:
	1. кораби с нетен тонаж под 100 тона;
	2. риболовни кораби;
	3. кораби за развлечение с изключение на пътническите;
	4. инсталации за добив на подземни богатства, нефтени платформи и кораби, извършващи драгажни дейности и дейности по теглене и влачене;
	5. кораби, които корабособственикът е предоставил за управление или по договор за беърбоут чартър, освен ако ги е предоставил на държавата.
	(5) Данъчно задълженото лице упражнява правотото си на избор по ал. 1 чрез подаването на декларация, придружена с документи, доказващи правото да прилага режима на тонажно облагане, в срок до 1 декември на календарната година, предхождаща първата година на прилагане на режима на тонажното облагане. Образците на документите, доказващи правото на избор, се утвърждават от министъра на финансите по предложение на министъра на транспорта със заповед, която се обнародва в “Държавен вестник”.
	(6) Данъчно задълженото лице избира реда за определяне на данъчната основа по ал. 1 за срок не по-кратък от 5 данъчни периода. този ред се прилага, ако за всеки данъчен период лицето изпълнява условията по ал. 3.
	(7) Облагаемата печалба, реализирана в резултат на дейности, несвързани с оперирането на корабите, предмет на тонажно облагане, както и разпореждането с дълготрайни данъчни активи се облага с данък върху печалбата по общия ред.

Глава девета
Данъчно облагане на организаторите на хазартни игри
Алтернативен данък за хазартни игри
Чл. 64. (1) Организаторите, включително еднолични търговци, на хазартни игри вместо с данък върху печалбата се облагат с окончателен данък.
(2) Организаторите на хазартни игри по чл. 65, ал. 2 за осъществяваната от тях дейност, различна от организирането на хазартни игри, се облагат по общия ред.
Данъчна основа
Чл. 65. (1) За хазартните игри тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и други случайни събития данъкът се определя върху стойността на получените за всяка игра залози.
(2) За хазартните игри, осъществявани чрез игрални автомати, рулетки и други хазартни съоръжения, както и чрез залагания върху резултати от надбягвания, данъкът се определя като абсолютна сума за тримесечие в левове.
(3) За хазартните игри лотария, „Бинго” и „Кено” данъкът се определя върху номинала на залога, посочен във фишове, талони и билети или други документи за участие. Предприятията, определени от министъра на финансите или от друг орган, определен със закон, отпечатващи документите за участие или осъществяващи вноса им, предоставят документите на организатора на хазартната игра само след представяне на документ за платен данък.
	(4) Когато дейността на организатора по предходната алинея е прекратена на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за хазарта, събраният данък върху неизползваните документи подлежи на възстановяване след представяне на решението за прекратяване на дейността и неизползваните документи за участие.
(5) За хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличена цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка, данъкът се определя върху увеличението на цената. 
(6) Организаторите на хазартни игри са длъжни да водят ежедневен и ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартните игри.
Приходи от спомагателна дейност
Чл. 66. Приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта вместо с данък върху печалбата се облагат с окончателен данък върху брутния им размер за всяко тримесечие.


Глава десета
Облагане с данъци при източника
Облагане с данъци при източника за дивиденти и ликвидационни дялове
Чл. 67. (1) Дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на чуждестранни физически и юридически лица, включително когато са реализирани чрез място на стопанска дейност, местни физически лица и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините, се облагат с данък, който се удържа при източника и е окончателен.
	(2) Подлежат на облагане доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени (персонифицирани) от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел в полза на всички акционери.
	(3) Основа за облагане на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове е брутният размер на тези доходи.
(4) Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове не се облагат, когато капиталът на дружеството се увеличава в резултат от разпределяне чрез издаване на нови дялове/акции или увеличаване на номиналната стойност на съществуващите такива за сметка на собствения капитал.
(5) За целите на този закон при преобразуване по реда на чл. 265 от Търговския закон се счита, че е начислен ликвидационен дял в полза на едноличния собственик към датата на вписването, който дял се облага по реда на ал. 1.
(6) В случаите по § 1, т. 3, буква “б” от допълнителната разпоредба се счита, че към датата, на която изтичат посочените срокове, е разпределен (персонифициран) дивидент в полза на лицата, които са акционери или съдружници.
(7) В дохода от дивиденти не се включва припадащата се част от неразпределената печалба, която вече е обложена при условията на ал. 6.
(8) В дохода от ликвидационен дял не се включват направените вноски за придобиване на акции или дялове и припадащата се част от неразпределената печалба, която вече е обложена при условията на ал. 6. Доходът не се намалява с вноските по ал. 4.
(9) Когато ликвидационният дял включва активи на предприятието, тези активи се оценяват по пазарната им цена към датата на разпределянето.
(10) Не подлежат на данъчно облагане доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице - местно лице на държава - членка на Европейския съюз, което на основание на данъчна спогодба не се смята за местно лице на държава извън Европейския съюз и за подлежащо на данъчно облагане с корпоративни данъци съгласно местното законодателство на държавата - членка на Европейския съюз, при условие че:
1. чуждестранното лице е действителен притежател на дохода и притежава повече от 25 на сто от дяловете или акциите на местното юридическо лице; и
2. между придобиването на дяловете или акциите и разпределянето на дивидента е изтекъл без прекъсване период, по-дълъг от една година.
(11) За освобождаването по ал.10 се прилагат съответно разпоредбите на раздел ІІІ от глава шестнадесета от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.

Начисляване на доход
Чл. 68 (1) Начисляване на доход за целите на удържането на данъци е налице към момента, в който платецът на дохода отрази или следва да отрази счетоводно първата от коя да е от следните две счетоводни операции за:
1. дължимо възнаграждение във връзка с престация, която вече му е предоставена;
	2. авансово заплащане на договореното възнаграждение или на част от него.
	(2) Когато данъкът се удържа при авансово плащане, счита се, че се начислява  доход в размер на плащането. При предоставяне на договорената престация размерът на начисления доход е разликата между пълния размер на дължимото за нея възнаграждение и извършените авансови плащания, за които е следвало да се удържи данък.

Облагане с данъци при източника на местни физически лица
Чл. 69. (1) Когато местните юридически лица, чуждестранните юридически лица чрез място на стопанска дейност и едноличните търговци начисляват на местни физически лица доходи, посочени в ал. 2, с изключение на тези по чл.11 от Закона за облагане доходите на физическите лица, удържат данък при източника, който е окончателен. Не се удържа данък при източника в случаите, когато лицето е реализирало доходите в качеството си на едноличен търговец.
	(2) Основа за облагане на доходите, начислени (персонифицирани) в полза на местните физически лица, е брутният размер на доходите от:
1. парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; 
2. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки;
3. лихви, включително по финансов лизинг;
4. авторски и лицензионни възнаграждения, извън случаите на чл. 26, т. 3 от Закона за облагане доходите на физическите лица;
5. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на имущество, включително вноски по финансов лизинг.

Облагане с данъци при източника на чуждестранни лица
Чл. 70. (1) Когато местните юридически лица и чуждестранните юридически лица чрез място на стопанска дейност и едноличните търговци начисляват на чуждестранни физически и юридически лица доходи от източник в България, посочени в чл. 5, ал. 5, 7 и 9, и те не са реализирани чрез място на стопанска дейност или определена база, удържат данък при източника, който е окончателен.
(2) Основа за облагане на доходите по ал. 1 е брутният размер на тези доходи.
(3) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и когато чуждестранно лице чрез място на стопанска дейност начислява посочените доходи на други части на предприятието си, разположени извън територията на страната, с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите на чл. 40 данъчни приходи или разходи не са налице или се признават по себестойност.
(4) Доходи на чуждестранни физически лица, необлагаеми съгласно чл. 11 от Закона за облагане доходите на физическите лица, и доходите от източници в България, посочени в чл.5, ал. 7, т. 3 и 9 и ал. 9, които подлежат на облагане по реда на чл. 41 от Закона за облагане доходите на физическите лица, не се облагат с данък при източника по реда на  ал.1-3.
(5) Не подлежат на данъчно облагане доходите от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, начислени от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице - местно лице на държава - членка на Европейския съюз, което на основание на данъчна спогодба не се смята за местно лице на държава извън Европейския съюз и за подлежащо на данъчно облагане с корпоративни данъци съгласно местното законодателство на държавата-членка, при условие че:
1. чуждестранното лице е действителен притежател на дохода, този доход подлежи на данъчно облагане съгласно законодателството на държавата, където чуждестранното лице е местно лице, и
а) чуждестранното лице притежава повече от 25 на сто от дяловете или акциите с право на глас на местното юридическо лице; или
б) местното юридическо лице притежава повече от 25 на сто от дяловете или акциите с право на глас на чуждестранното юридическо лице; или
в) друго юридическо лице, местно лице на държава членка на Европейския съюз притежава повече от 25 на сто от дяловете или акциите с право на глас на лицето, което начислява дохода и на лицето, действителен притежател на дохода; и
2. между придобиването на дяловете и акциите и начисляването на дохода е изтекъл без прекъсване период, по-дълъг от една година.
(6) За освобождаването по ал. 5 се прилагат съответно разпоредбите на раздел ІІІ от глава шестнадесета от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.

Облагане с данъци на доходи на чуждестранни лица от имущество
Чл. 71. (1) Когато местни и чуждестранни юридически лица начисляват на чуждестранни физически и юридически лица доходи, посочени в чл. 5, ал. 6, 10 и 11, и те не са реализирани чрез място на стопанска дейност или определена база, удържат данък при източника, който е окончателен. 
(2) Когато чуждестранни юридически лица реализират доходи, посочени в чл. 5, ал. 6, 10 и 11, платци по които са местни и чуждестранни физически лица, дължи се окончателен данък, който се внася от получателя на дохода.
(3) Основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от прехвърляне на недвижимо имущество е брутната сума на продажната цена.
(4) Основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от прехвърляне на дялови участия, ценни книги и финансови активи е брутната сума на продажната цена.
(5) Не се облагат с данък при източника доходите от сделки с акции на публични дружества и търгуеми права на акции на публични дружества, когато сделката по придобиването и сделката по отчуждаването са извършени на регулиран български пазар на ценни книжа и времето между придобиването и отчуждаването им е повече от една година.
(6) Основа за облагане на доходите по ал. 1 и 2, с изключение на посочените в ал. 3 и ал. 4, е брутният размер на тези доходи.
(7) Продажната цена представлява всичко, което е получено по сделката, включително възнаграждение различно от пари, оценено по пазарни цени към момента на прехвърляне на собствеността.
(8) При прекратяване на договор за финансов лизинг, без да се прехвърли правото на собственост, вноските се считат за доход от използване на имущество, придобит към момента на прекратяването. Внесеният окончателен данък се приспада от дължимия данък върху дохода от използване на имущество.
(9) Доходите на чуждестранни физически лица, необлагаеми съгласно 
чл. 11 от Закона за облагане доходите на физическите лица, не се облагат с данък при източника по реда на ал. 1 - 8.
Глава единадесета
Определяне на данъчна основа за облагане с данъци върху разходите
Данък върху разходите за лихви при слаба капитализация
Чл. 72. (1) На облагане с окончателен данък подлежат произтичащите от получени заеми данъчни разходи за лихви за текущия данъчен период, определени по реда на този член, с изключение на разходите за лихви по финансов лизинг и по банкови заеми.
(2) На облагане по реда на ал. 1 подлежат и данъчните разходи за лихви по финансов лизинг и по банкови заеми, когато са отпуснати или гарантирани от или чрез свързани лица.
(3) Данъчната основа за облагане на данъчните разходи за лихви е превишението на данъчните разходи за лихви по ал. 1 над сумата от данъчните приходи от лихви.
(4) Когато разликата между всички данъчни приходи и всички данъчни разходи, без влиянието на данъчните приходи и разходи от лихви, е положителна величина, данъчната основа по ал. 3 се намалява със 75 на сто от тази величина.
	(5) Êîãàòî â äîãîâîðà çà ôèíàíñîâ ëèçèíã íå å èçðè÷íî îïðåäåëåí ðàçìåðúò íà ëèõâàòà, òîé ñå îïðåäåëÿ ñúãëàñíî ÷ë. 12.
	(6) Àëèíåÿ 1 íå ñå ïðèëàãà çà áàíêèòå.
(7) Òîçè ÷ëåí íå ñå ïðèëàãà, êîãàòî êúì ïîñëåäíèÿ äåí íà äàíú÷íèÿ ïåðèîä ðàçìåðúò íà ïðèâëå÷åíèÿ êàïèòàë å ðàâåí èëè ïî-ìàëúê îò äâóêðàòíèÿ ðàçìåð íà îñíîâíèÿ êàïèòàë, ñúîòâåòíî ñîáñòâåíèÿ êàïèòàë çà ëèöàòà, êîèòî íÿìàò îñíîâåí êàïèòàë.

Данък върху социалните разходи
Чл. 73. (1) Данъчните разходи с характер на социални разходи, които не могат да бъдат персонифицирани, начислени от лицата, които имат качеството на работодатели, независимо дали извършват стопанска дейност, се облагат с данък, който е окончателен.
(2) Данъчната основа за облагане с данък върху социалните разходи по ал. 1 е превишението на брутния им размер над размера на съпоставимите им приходи за календарния месец.
Данък върху разходите за представителни, развлекателни и други подобни цели, спонсорство, дарение и подаръци
Чл. 74. (1) Данъчните разходи за представителни и развлекателни и други подобни цели, спонсорство и дарение се облагат с данък, който е окончателен.
(2) Данъчните разходи за подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на лицето, се облагат с данък, който е окончателен.
(3) Данъчната основа за облагане по ал. 1 и 2 е брутният размер на данъчните разходи, начислени за календарния месец.

Данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства
Чл. 75. (1) Данъчните разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства,  когато с тях не се осъществява дейност по занятие, като: разходи за горива, гориво-смазочни материали и други консумативи, резервни части и труд за ремонт, включително за бояджийски и тенекеджийски услуги, технически прегледи, козметика, аксесоари и престой,  се облагат с данък, който е окончателен.
	(2) Данъчната основа за облагане по ал. 1 е брутният размер на данъчните разходи,  начислени през календарния месец.
	(3) Когато с превозните средства се извършва едновременно дейност по занятие и административно-управленска дейност и данъчната основа не може да се определи въз основа на съответната документация, разходите се облагат, като:
1. петдесет на сто се причисляват към дейността по занятие;
2. петдесет на сто се причисляват към административно-управленската дейност.
(4) Не подлежат на облагане по реда на този член разходите за ремонт (отстраняване на щети) за застраховани превозни средства при настъпило застрахователно събитие.

Особени случаи
Чл. 76. (1) Не подлежат на облагане с данъци върху разходите по чл. 72, 74 и  75 лицата, които образуват данъчна основа по реда на чл. 63 или се облагат с данък по реда на чл. 64.
(2) Лицата по ал.1 подлежат на облагане с данъци върху разходите по чл.72, 74 и 75 в случаите на чл.63, ал.7 и чл.64, ал.2, когато с тези разходи е намалена  данъчната основа, подлежаща на облагане по общия ред.  
(3) Подлежат на облагане с данъци върху разходите по чл. 72, 74 и 75 юридическите лица, които не са търговци, и бюджетните предприятия, когато извършват стопанска дейност, и с тези разходи е намалена  данъчната основа, подлежаща на облагане по общия ред.

Глава дванадесета
Особени разпоредби за данъчно облагане на бюджетните предприятия и
юридическите лица, които не са търговци

Данъчно облагане на доходите на бюджетните предприятия и юридическите лица, които не са търговци, когато не извършват стопанска дейност

Чл. 77. (1) Облагат се с данък, който е окончателен, доходите на местните бюджетни предприятия и юридическите лица, които не са търговци, когато не извършват стопанска дейност, реализирани от:
1. прехвърляне на движими вещи, които лицето е придобило по-малко от 2 години преди прехвърлянето; 
2. прехвърляне на недвижими вещи, които лицето е придобило по-малко от 5 години преди прехвърлянето;
3. прехвърляне на дялови участия, акции и финансови активи, с изключение на случаите по чл. 38.
(2) Данъчната основа за облагане с данък на доходите, начислени при прехвърляне на недвижими и движими вещи, е брутната сума на продажната цена.
	(3) Данъчната основа за облагане с данък на доходите от прехвърляне на дялови участия, акции и финансови активи е брутната сума на продажната им цена.
(4) Ïðîäàæíàòà öåíà ïðåäñòàâëÿâà âñè÷êî, êîåòî å ïîëó÷åíî ïî ñäåëêàòà, âêëþ÷èòåëíî âúçíàãðàæäåíèå ðàçëè÷íî îò ïàðè, îöåíåíî ïî ïàçàðíè öåíè êúì ìîìåíòà íà ïðåõâúðëÿíå íà ñîáñòâåíîñòòà.

Данъчно облагане на печалбите на бюджетните предприятия и юридическите лица, 
които не са търговци, когато извършват стопанска дейност

Чл. 78. (1) Печалбата на бюджетните предприятия и юридически лица, които не са търговци, получена от извършвана стопанска дейност, се облага с данък върху печалбата по общия ред.
	(2) Когато разходите за съответния данъчен период не могат да бъдат определени като извършени само за стопанската дейност, същите се редуцират, като се умножат с коефициент, определен от съотношението на приходите от стопанска дейност към общия размер на приходите.
	(3) Доходите от прехвърляне на  движими или недвижими вещи, неизползвани за стопанската дейност, се облагат при условията и по реда на 
чл. 77.
	(4) Когато вещите се ползват едновременно за стопанска и нестопанска дейност, относимите към стопанската дейност приходи и разходи във връзка с тази сделка се определят чрез коефициента по ал. 2. За относимия доход към нестопанската дейност се прилага чл. 77.

Глава тринадесета
Данъчно облагане при прекратяване и преобразуване
Данъчно облагане при прекратяване и при несъстоятелност

Чл. 79. (1) В случаите на прекратяване с ликвидация на местни юридически лица дължимите по този закон данъци се установяват по реда на глава пета за периода от началото на годината до датата на вписването в съда на прекратяването.
	(2) Установяването на данъците по ал. 1 се извършва независимо от задължението за съставяне на годишен финансов отчет и подаването на годишна данъчна декларация. През периода на ликвидацията до заличаването им прекратените юридически лица изпълняват задълженията си по този закон по общия ред.
	(3) Дължимите по този закон данъци от прекратените юридически лица се установяват и внасят независимо от това дали са уредени взаимоотношенията им с трети лица или със съдружниците и акционерите, като се имат предвид правата за предпочтително удовлетворение на държавата за вземанията й за данъци и лихви върху тях.
	(4) След влизането в сила на съдебното решение за прекратяване с ликвидация се преустановява ползването на данъчни облекчения.
	(5) Дължимите данъци към момента на вписване на прекратяването се декларират с годишна данъчна декларация по образец и се внасят като извънредни авансови вноски след приспадането на текущите авансови вноски.
	(6) Извънредните авансови вноски се правят в 30-дневен срок от датата на вписване на прекратяването.
	(7) Правилата по ал. 1 - 6 се прилагат и при прекратяване поради несъстоятелност.
	(8) Последният данъчен период обхваща времето от началото на календарната година, в която е извършено заличаването, до датата на подаване на искането за заличаване по чл. 273 от Търговския закон на данъчно задълженото лице. Дължимите по този закон данъци за последния данъчен период се внасят до датата на подаване на искането за заличаване на данъчно задълженото лице.
	(9) Â ñëó÷àé ÷å äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå ïðîäúëæè äåéíîñòòà ñè ñëåä ïîäàâàíå íà èñêàíåòî çà çàëè÷àâàíå, ëèêâèäàòîðúò îòãîâàðÿ ñîëèäàðíî è íåîãðàíè÷åíî ñ íåãî çà äàíú÷íèòå ìó çàäúëæåíèÿ ïî òîçè çàêîí, âúçíèêíàëè âúâ âðúçêà ñ ïðîäúëæàâàíåòî íà äåéíîñòòà.
(10) Çà ëèöàòà ïî ÷ë. 1, àë. 4 ïîñëåäíèÿò äàíú÷åí ïåðèîä îáõâàùà âðåìåòî îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà äî äàòàòà íà ïðåêðàòÿâàíåòî.

Данъчно облагане при прекратяване поради преобразуване
Чл. 80. (1) За целите на данъчното облагане всички действия за периода от датата по чл. 263ж, ал. 2 до датата по чл. 263ж, ал. 1 от Търговския закон се считат за извършени от преобразуващите се дружества.
	(2) За периода по ал. 1 определянето на данъчната основа по реда на глава пета, произтичащо от действията по ал. 1, се извършва от преобразуващите се дружества.
	(3) Преобразуващите се дружества, които при преобразуването се прекратяват чрез разделяне, сливане, вливане или прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик, се облагат с данък върху печалбата за периода от началото на годината до датата на преобразуването, определена по реда на 
чл. 263ж, ал. 1 или чл. 265а, ал. 1 от Търговския закон.
	(4) Данъчното облагане по ал. 3 е окончателно. Новоучреденото или приемащото дружеството/дружества или едноличният търговец подава данъчната декларация за дължимия данък и внася разликата между начислените данъци с натрупване и направените авансови вноски в 30-дневен срок от датата на преобразуването, определена по реда на чл. 263ж, ал. 1 или чл. 265а, ал. 1 от Търговския закон.
	(5) За останалия период до края на годината данъкът върху печалбата на новоучреденото или приемащото дружество/дружества се установява и внася по общия ред. 
	(6) За целите на данъчното облагане при преобразуване по Търговския закон чрез промяна на правната форма всички действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и за предходни периоди, включително определяне на данъчната основа, се считат за извършени от новоучреденото дружество.

Преобразуване и внасяне на имущество срещу получаване на дялове или акции
Чл. 81 (1) Този член се прилага в случаите на разделяне, сливане или вливане по смисъла на Търговския закон или внасяне на предприятие или част от предприятие, което би могло да осъществява стопанска дейност самостоятелно, ако би било юридическо лице, между местни юридически лица, когато срещу предаденото или внесеното имущество съдружниците в преобразуващите се дружества или внасящият получават единствено дялове или акции в новоучредените, съответно приемащите дружества – местни юридически лица, като е допустимо освен дялове или акции да се получава и парично плащане, което не може да надхвърля 10 на сто от номиналната стойност на новите дялове или акции.
	(2) Разпоредбите на този член се прилагат и когато местно юридическо придобива най-малко 50 на сто от дяловото участие в друго местно юридическо лице срещу издаване на дялове или акции в придобиващото дружество на съдружниците или акционерите на придобитото дружество, като е допустимо и парично плащане, което не може да надхвърля 10 на сто от номиналната стойност на дяловото участие, дадено в замяна.
	(3) Новоучреденото, съответно приемащото дружество, завеждат полученото имущество в данъчния си отчет и в данъчния си амортизационен план с данъчните стойности, с които имуществото се отчита в данъчния отчет и в данъчния амортизационен план на преобразуващото се, съответно внасящото дружество, към датата по чл. 263ж, ал. 1 или чл. 265а, ал. 1 от Търговския закон, включително когато съгласно търговско правните разпоредби е определена друга стойност.
	(4) Стойността, с която новоучреденото, съответно приемащото дружество, завежда внесеното имущество съгласно ал. 3, е данъчен приход от отчуждаване на имуществото и данъчен разход или документално доказана цена за придобиване на дяловете или акциите за преобразуващото се, съответно внасящото дружество, или неговите съдружници или акционери - местни лица. За целите на данъчното облагане на съдружниците или акционерите се счита, че новите дялове или акции имат същото данъчно правно положение като имуществото, срещу което са заменени по отношение на доходите и печалбите от отчуждаването им.
	(5) Когато са спазени изискванията на ал. 3 и 4, не са данъчен приход, съответно данъчен разход за преобразуващото се дружество и за новоучредените, съответно приемащите дружества, и техните съдружници или акционери счетоводните приходи и разходи от отчуждаването на имуществото и прехвърлянето на дяловете или акциите.
	(6) Когато са спазени изискванията на ал. 3 и 4, не е налице облагаем доход за съдружниците и акционерите до отчуждаването на получените в замяна нови дялове или акции.

Преобразуване и внасяне на имущество в Европейския съюз
Чл. 82 (1) Разпоредбите на чл. 81 се прилагат при посочените в него условия, когато в преобразуване или внасянето на имуществото срещу получаването на дялове или акции участват чуждестранни юридически лица - местни лица на държава - членка на Европейския съюз (дружества от ЕС), които на основание на данъчна спогодба не се смятат за местно лице на държава извън Европейския съюз и подлежащи на данъчно облагане с корпоративни данъци съгласно местното законодателство на държавата-членка, в следните случаи:
	1. при преобразуване или внасяне на предприятие или част от предприятие от местно юридическо лице в дружество от ЕС, притежаващо място на стопанска на територията на страната, което ще продължи да използва внесеното имущество като място на стопанска дейност или част от него, включително когато мястото на стопанска дейност възниква чрез преобразуването или внасянето на предприятието или частта от предприятието;
	2. при внасяне на място на стопанска дейност на територията на страната от дружество от ЕС чрез преобразуване или внасяне на предприятие или част от предприятие в местно юридическо лице или друго дружество от ЕС, което ще продължи да използва внесеното имущество като място на стопанска дейност или част от него на територията на страната;
	3. при внасяне от дружество от ЕС на място на стопанска дейност, разположено в друга държава-членка на ЕС, в рамките на преобразуване или на внасяне на предприятие или част от предприятие в друго дружество от ЕС, притежаващо място на стопанка дейност на територията на страната;
(2) Разпоредбите на чл. 81, ал. 4 и 6 се прилагат, когато условията на 
чл. 81, ал. 1 и 3 са изпълнени и по отношение на местните лица, получили дялове или акции от участието си  в преобразуване, внасяне на имущество или замяна на акции, за които се прилагат разпоредби на държава-членка на ЕС, съответстващи и на чл. 81.

Защита срещу отклонението от облагане
Чл. 83. (1) Разпоредбите на чл. 81 и 82 не се прилагат, когато преобразуването, внасянето на имущество или замяната на дялове или акции са насочени към отклонение или избягване на данъчното облагане. Смята се, че е налице отклонение от данъчно облагане, когато липсват добросъвестни стопански причини за предприетата реорганизация или с нея се прикрива разпореждането с активи.
(2) За правото за прилагане на чл. 82 се прилагат съответно разпоредбите на раздел ІІІ от глава шестнадесета от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
Отговорност
Чл. 84. (1) При преобразуване на търговски дружества или кооперативни организации новоучредените, съответно приемащите дружества, отговарят за данъчните задължения на преобразувалите се дружества, възникнали до датата на преобразуването, както следва:
1. при сливане и вливане - неограничено;
2. при отделяне и разделяне:
а) солидарно до размера на получените права – за дружествата, на които задължението не е разпределено с договора или плана за преобразуване;
б) солидарно и неограничено - за дружествата, на които задължението е разпределено с договора или плана за преобразуване, както и за неразпределените задължения при разделяне.
(2) При прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон правоприемникът е отговорен за данъчните задължения на отчуждителя до размера на получените права, а отчуждителят отговаря неограничено. 
(3) Получените права се оценяват по пазарни цени.
	(4) За данъчните задължения на лицата по чл. 1, ал. 4 отговарят неограничено и солидарно участващите лица, съответно собствениците.

Глава четиринадесета
Преотстъпване и намаление
Преотстъпване
Чл. 85. Преотстъпване на данъка върху печалбата, определен по общия ред, е правото на данъчно задълженото лице да не внася в бюджета определените по реда на този закон и начислени суми за данъка, които остават в имуществото му или се разходват за цели, определени със закон.

Общи изисквания за преотстъпване и намаление на данъка върху печалбата
Чл. 86. (1) Данъкът се преотстъпва при условие, че към датата на подаване на годишната данъчна декларация за годината, за която се ползва преотстъпването на данъка върху печалбата и когато същата е подадена в законоустановения срок, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, включително акцизи, задължения за задължителни осигурителни вноски, мита и санкции за нарушаване на нормативните актове, уреждащи съответните публични вземания, както и лихви за невнасяне в срок на посочените задължения.
	(2) Правото да ползва намалението по чл. 93, ал. 1 или преотстъпването по чл. 96 има лице, което преди да започне инвестирането е подало уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, към което е приложен подробен инвестиционен проект.
(3) В случаите, когато едновременно е налице дейност, за която се преотстъпва данък, и дейност, за която не се преотстъпва, и когато са налице данъчни приходи и/ или разходи, които не могат да се определят като извършени само за едната или другата дейност, тези данъчни приходи и данъчни разходи се определят като съотношението между нетните данъчни приходи от продажби от дейностите, за които се ползва преотстъпването, и всички нетни данъчни приходи от продажби се умножи по общия размер на неразпределяемите данъчни разходи/данъчни приходи.

Специфични изисквания за преотстъпване и намаление  на данъка върху печалбата, обвързани с инвестиции 
Чл. 87. (1) Намалението по чл. 93, ал. 1 или преотстъпването по чл. 96 са валидни, когато са налице изискванията за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие съгласно Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане, включително:
	1. придобитите активи по чл. 93, ал. 1 са част от първоначална инвестиция или преотстъпеният данък по чл. 96 е вложен за придобиване на активи, които са част от първоначална инвестиция в рамките на следващите три години след годината, за която е ползвано преотстъпването;
	2. íåìàòåðèàëíèòå àêòèâè ïî ò. 1 òðÿáâà äà ñà:
	à) èçïîëçâàíè åäèíñòâåíî îò äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå, è
	á) àìîðòèçèðóåìè àêòèâè;
	3. ñòîéíîñòòà íà íåìàòåðèàëíèòå àêòèâè îò ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ å íå ïîâå÷å îò 25 íà ñòî îò ñòîéíîñòòà íà äúëãîòðàéíèòå ìàòåðèàëíè àêòèâè îò ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ;
	4. ïîíå 25 íà ñòî îò ñòîéíîñòòà íà àêòèâèòå îò ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ å ôèíàíñèðàíà ñúñ ñîáñòâåíè ñðåäñòâà, âêëþ÷èòåëíî çàåìè íà äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå; íå ñå ñìÿòàò çà ñîáñòâåíè ñðåäñòâà ïðåîòñòúïåíèÿò äàíúê, êàêòî è äðóãè ñðåäñòâà, îïðåäåëåíè êàòî äúðæàâíà ïîìîù èëè ñúäúðæàùè åëåìåíò íà äúðæàâíà ïîìîù;
	5. àêòèâèòå ïî ò. 1 ñà ïðèäîáèòè ïðè ïàçàðíè óñëîâèÿ, ñúîòâåòñòâàùè íà òàêèâà ïðè íåñâúðçàíè ëèöà;
	6. ñîáñòâåíîñòòà âúðõó àêòèâèòå ïî ò. 1 íå ìîæå äà ñå ïðåõâúðëÿ äî 
5 ãîäèíè îò äàòàòà íà ïðèäîáèâàíåòî èì, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå íà ïðåîáðàçóâàíå íà òúðãîâñêè äðóæåñòâà ïî ðåäà íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí.
	(2) В случаите, когато намалението по чл. 93, ал. 1 или преотстъпването по чл. 96, коeто e вложено или следва да бъде вложено в първоначалната инвестиция, включително друга държавна помощ за регионално развитие, свързана с първоначалната инвестиция, е над 75 млн. лв., намалението или преотстъпването е валидно, когато са налице изискванията на ал. 1 и данъчно задълженото лице е получило разрешение от Комисията за защита на конкуренцията за допустимост при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
	(3) Ðàçïîðåäáèòå íà ÷ë. 90, àë. 1 è 96 íå ñå ïðèëàãàò îò äàíú÷íî çàäúëæåíè ëèöà, êîèòî:
	1. (â ñèëà îò äàòàòà íà ïðèåìàíåòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç îòíîñíî çåìåäåëèå è ðèáîâúäñòâî) èçâúðøâàò äåéíîñò â îòðàñëèòå âúãëåäîáèâ, ñòîìàíîäîáèâ, àâòîìîáèëîñòðîåíå, êîðàáîñòðîåíå, çåìåäåëèå, ðèáîâúäñòâî è ïðîèçâîäñòâî íà ñèíòåòè÷íè âëàêíà, èëè
	2. са в производство по несъстоятелност, ликвидация или в производство по оздравяване, или
	3. ñå îïðåäåëÿò êàòî ïðåäïðèÿòèÿ â çàòðóäíåíèå.
	(4) Намалението по чл. 93, ал. 1 или преотстъпването по чл. 96 е валидно независимо дали са налице условията по ал. 1 в случаите, когато общата сума на получените минимални помощи (без намалението или преотстъпването, за които са приложени чл. 87, ал. 1 или чл. 88) през последните три данъчни години, включително текущата, не превишава 200 000 лв. Това обстоятелство се декларира в годишната данъчна декларация.
	(5) Èçïúëíåíèåòî íà óñëîâèÿòà ïî àë. 1, ò. 1 - 5, ñòîéíîñòòà íà ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ è ïåðèîäúò íà íåéíîòî èçïúëíåíèå ñå äåêëàðèðàò ñ ãîäèøíàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ çà äàíú÷íàòà ãîäèíà, â êîÿòî âñè÷êè òåçè óñëîâèÿ ñà èçïúëíåíè.
	(6) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 2 äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå óâåäîìÿâà Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå ïðåäè ïðèäîáèâàíåòî íà àêòèâèòå - ÷àñò îò ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ, êàòî ïðåäîñòàâÿ íåîáõîäèìàòà èíôîðìàöèÿ çà ïîïúëâàíå íà óâåäîìëåíèå îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå çà ïðåäîñòàâÿíå íà äúðæàâíà ïîìîù ïî Çàêîíà çà äúðæàâíèòå ïîìîùè.
	(7) Îáùàòà ñóìà íà íàìàëåíèåòî ïî ÷ë. 93, àë. 1 èëè ïðåîòñòúïâàíåòî ïî ÷ë. 96, êîåòî å èíâåñòèðàíî èëè ùå áúäå èíâåñòèðàíî â ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ, âêëþ÷èòåëíî ïîëó÷åíèòå äðóãè äúðæàâíè ïîìîùè çà ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå, ñâúðçàíè ñ ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ, íå òðÿáâà äà ïðåâèøàâà 50 íà ñòî èëè ïðîöåíòà ñúãëàñíî ïðèëîæèìàòà ðåãèîíàëíà êàðòà çà äúðæàâíà ïîìîù (ïðèëîæåíèå ¹ 1) îò ñòîéíîñòòà íà ïúðâîíà÷àëíàòà èíâåñòèöèÿ - 
çà ïúðâîíà÷àëíà èíâåñòèöèÿ äî 100 ìëí. ëâ.

Специфични изисквания за намаление на данъка върху печалбата, обвързани с насърчаването на заетостта 
Чл. 88. (1) Намалението по чл. 93, ал. 2 се ползва, когато са налице условията за предоставяне на държавна помощ за заетост съгласно Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане, включително:
	1. държавната помощ по чл. 93, ал. 2, заедно с други държавни помощи за насърчаване на заетост за същите новоразкрити работни места, не трябва да превишава 50 на сто или процента съгласно приложимата регионална карта за държавна помощ (приложение № 1) от разходите за заплати и задължителни осигурителни вноски за новоразкритите работни места за две години;
	2. държавната помощ по чл. 93, ал. 2, заедно с други държавни помощи за регионално развитие и за насърчаване на заетост, не трябва да превишава 50 на сто или процента съгласно приложимата регионална карта за държавна помощ (приложение № 1) от сумата на първоначалната инвестиция и разходите за заплати и задължителни осигурителни вноски за новоразкрити работни места за две години, свързани с първоначалната инвестиция;
	3. е налице увеличение в средносписъчния брой на персонала за текущата спрямо предходната година и на новоразкритите работни места са назначени по трудов договор лица, регистрирани като безработни;
	4. данъчно задълженото лице няма изискуеми данъчни задължения или задължения за задължителни осигурителни вноски към 31 декември на текущата данъчна година;
	5. данъчно задълженото лице не е в производство по несъстоятелност, ликвидация или в производство по оздравяване;
	6. данъчно задълженото лице не се определя като предприятие в затруднение;
	7. лицата не извършват дейност в отраслите въгледобив, стоманодобив, транспорт и корабостроене;
	8. създадените нови работни места ще бъдат поддържани най-малко три години.
	(2) В случаите, когато държавната помощ за насърчаване на заетост по 
чл. 93, ал. 2, включително други държавни помощи за заетост, превишава 
30 млн. лв. за три години, намалението е валидно, когато са изпълнени условията по ал. 1, т. 1 - 8 и данъчно задълженото лице е получило разрешение от Комисията за защита на конкуренцията за допустимост при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
	(3) Èçïúëíåíèåòî íà óñëîâèÿòà ïî àë. 1, ò. 1 - 8 ñå äåêëàðèðà ñ ãîäèøíàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ.

Предприятия, наемащи хора с увреждания
Чл. 89. (1) Данъкът върху печалбата се преотстъпва изцяло на юридическите лица – специализирани предприятия и кооперации по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания:
1. които са членове на националните организации на  и за хората с увреждания; и
2. в които най-малко 30 % от общия числен състав на персонала са хора с увреждания или трудоустроени.
	(2) Данъкът върху печалбата на юридическите лица по ал. 1 се преотстъпва пропорционално, независимо че не са изпълнени изискванията за брой наети лица, в по-малкото от следните съотношения:
1. възнагражденията на наети по трудови и приравнени правоотношения трудоустроени лица или хора с увреждания към възнагражденията на целия персонал; 
2. броя на наетите трудоустроени лица или хора с увреждания към броя на целия персонал.
	(3) Преотстъпването е валидно, ако преотстъпеният данък се разходва изцяло за интеграция на хората с увреждания или за поддържане и разкриване на работни места за трудоустроени лица. Планирането, разходването и отчитането им се извършват с наредби на националните организации на и за хора с увреждания, съгласувано с министъра на финансите.

Юридически лица с нестопанска цел
Чл. 90. (1) Данъкът върху печалбата се преотстъпва изцяло на юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието, когато данъкът е определен за извършваната стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани.
	(2) Преотстъпването е валидно, ако преотстъпеният данък се разходва за постигане на определените в устава или учредителния акт цели в срок до края на втората година, следваща данъчния период, за който се отнася преотстъпването.
	(3) Преотстъпването на данъка не се ползва, ако с преотстъпения данък на юридическото лице се облагодетелстват негови членове, членовете на неговите управителни органи или свързаните с него лица.
(4) Преотстъпването на данъка не се ползва, ако повече от 10 % от средствата на лицето по ал. 1 се разходват за възнаграждения или други облаги на негови членове, членовете на неговите управителни органи или свързаните тях лица.
	(5) За целите на този член стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, са дейностите, определени в устава на юридическото лице с нестопанска цел в обществена полза, с приходите от които ще се финансират идеалните цели съгласно устава.

Социални, здравни, научни, образователни и други институции
Чл. 91. (1) Данъкът върху печалбата се преотстъпва в размер 50 на сто на създадените със закон социални и здравноосигурителни фондове, научноизследователски бюджетни предприятия и държавни и общински училища за стопанската им дейност, която е свързана с предмета на основната им дейност.
	(2) Данъкът върху печалбата се преотстъпва изцяло на Българския Червен кръст.
	(3) Данъкът по ал. 1 и 2 се преотстъпва, когато се инвестира в основната дейност и за осъществяване на целите, за които са създадени лицата.
(4) За научноизследователските бюджетни предприятия, държавните и общинските училища по ал. 1 преотстъпването на данъка се отразява като отписано задължение към държавата.
	(5) Данъкът върху печалбата се преотстъпва в размер 20 на сто на частните училища. Преотстъпването е валидно, ако преотстъпените средства се разходват за образователната им дейност в срок до края на втората година, следваща данъчния период, за който се отнася преотстъпването.
(6) Преотстъпването на данъка не се ползва, ако с преотстъпения данък се облагодетелстват лица, заемащи ръководна длъжност или свързаните с тях лица.

Земеделски производители
Чл. 92. (1) Данъкът върху печалбата се преотстъпва в размер 60 на сто на юридически лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители, за непреработената животинска и растителна продукция, без оранжерийното производство на декоративна растителност.
(2) Преотстъпването на данъка е валидно, ако преотстъпените средства се разходват за посочените по-горе дейности в срок до края на втората година, следваща данъчния период, за който се отнася преотстъпването.

Намаление на данъка върху печалбата 
Чл. 93. (1) Когато са налице условията по чл. 87, дължимият данък върху печалбата се намалява с 10 на сто от стойността на придобитите активи, определени в чл. 51, ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 с изключение на леките автомобили.  Правото се ползва за годината на придобиване на активите, като с разрешеното намаление се намалява годишният данък по годишната данъчна декларация на лицето. За следващите данъчни години лицата ползват намалението при определянето и на авансовите вноски.
(2) Когато са налице условията по чл. 88, данъчната печалба се намалява с внесените задължителни осигурителни вноски за текущата данъчна година за сметка на работодателя за новоразкритите работни места. Намалението се ползва еднократно в годината, през която са назначени лицата.
(3) Намаленията по ал. 1 или 2 се ползват само когато изпълнението на предвидените в тях условия е осъществено изцяло в административните граници на общини, в които за предходната година преди текущата  безработицата е с 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период съгласно списък, утвърден със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".  Списъкът се актуализира след изтичането на всяка календарна година по предложение на министъра на труда и социалната политика.
(4) Êîãàòî ðàçìåðúò íà íàìàëåíèåòî å ïî-ãîëÿì îò äúëæèìèÿ äàíúê âúðõó ïå÷àëáàòà çà ñúîòâåòíàòà ãîäèíà, ñ ðàçëèêàòà ñå íàìàëÿâà èçöÿëî èëè íà ÷àñòè äúëæèìèÿò äàíúê ïðåç ñëåäâàùèòå 5 äàíú÷íè ãîäèíè.
(5) Çà èíâåñòèöèèòå è ðàçõîäèòå ïî àë. 1, èçâúðøåíè ïðåç ïîâå÷å îò åäíà äàíú÷íà ãîäèíà, ïðè ïðèëàãàíåòî íà àë. 4 ñå ñïàçâà ïîðåäíîñòòà íà âúçíèêâàíåòî èì.

Ïðåîòñòúïâàíå íà äàíúêà âúðõó ïå÷àëáàòà íà Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå "Ðúêîâîäñòâî íà âúçäóøíîòî äâèæåíèå"
×ë. 94. (1) Íà Äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå "Ðúêîâîäñòâî íà âúçäóøíîòî äâèæåíèå" ñå ïðåîòñòúïâà 60 íà ñòî îò äàíúêà âúðõó ïå÷àëáàòà çà îñíîâíèÿ ìó ïðåäìåò íà äåéíîñò.
(2) Преотстъпването на данъка е валидно, когато преотстъпените средства се инвестират и разходват за изпълнение на европейските програми за интегриране и хармонизиране на националните системи за управление на въздушното движение на европейските страни и за поддържане на паричния резерв, определен в Закона за гражданското въздухоплаване.

Ïðåîòñòúïâàíå íà äàíúêà âúðõó ïå÷àëáàòà  íà ëèöà  ñ ïðåêðàòåíî ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò
×ë. 95. Äàíúêúò âúðõó ïå÷àëáàòà ñå ïðåîòñòúïâà íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà, ÷èåòî ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò å ïðåêðàòåíî ñ âëÿçëî â ñèëà ñúäåáíî ðåøåíèå çà óòâúðæäàâàíå íà ïëàí çà îçäðàâÿâàíå.  Ïðåîòñòúïâàíåòî ñå îòíàñÿ çà äàíúêà  âúðõó ÷àñòòà îò äàíú÷íàòà ïå÷àëáà, âúçíèêíàëà â ðåçóëòàò íà ïëàíà çà îçäðàâÿâàíå.
(2) Ïðåîòñòúïâàíåòî å âàëèäíî, ïðè óñëîâèå ÷å ñå èçïúëíÿâàò çàäúëæåíèÿòà ïî ïëàíà çà îçäðàâÿâàíå. Íåèçïúëíåíèåòî ñå óñòàíîâÿâà ñ ðåøåíèå ïî ÷ë. 709 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí.

Ïðåîòñòúïâàíå íà äàíúêà âúðõó ïå÷àëáàòà  íà ëèöà, èçâúðøâàùè ïðîèçâîäñòâåíà äåéíîñò â ðàéîíè ñ âèñîêà áåçðàáîòèöà
×ë. 96. (1) Äàíúêúò âúðõó ïå÷àëáàòà ñå ïðåîòñòúïâà 100 íà ñòî íà äàíú÷íî çàäúëæåíèòå ëèöà çà èçâúðøâàíàòà îò òÿõ ïðîèçâîäñòâåíà äåéíîñò, âêëþ÷èòåëíî ïðîèçâîäñòâî íà èøëåìå, êîãàòî ñà èçïúëíåíè åäíîâðåìåííî ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
	1. обектите, подлежащи на деклариране по реда на Данъчния осигурителен процесуален кодекс, и активите по смисъла на Закона за счетоводството, предназначени за производствена дейност (с изключение на парични средства по сметки в банки и притежавани акции и дялове в други предприятия) на данъчно задълженото лице, се намират изцяло в административните граници на общините съгласно списъка по чл. 93, ал. 3;
	2. за календарната година, за която се ползва преотстъпването на данъка, данъчно задълженото лице няма ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, както и лихви за невнасяне в срок на посочените задължения.
(2) Преотстъпването е валидно, когато са изпълнени условията по чл. 87 и преотстъпеният данък е вложен в придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за извършване на производствената дейност за срок до три години след годината, за която се ползва преотстъпването.
(3) Изпълнението на условията по ал. 1 се удостоверява чрез справки, изготвени от данъчно задълженото лице към момента на подаване на годишната данъчна декларация и удостоверения за липса на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, издадени от съответния компетентен орган.
(4) Â ñëó÷àèòå, êîãàòî â ðåçóëòàò íà óâåëè÷åíàòà òðóäîâà çàåòîñò ðàéîíúò îòïàäíå îò ñïèñúêà ïî ÷ë. 93, àë. 3, ëèöåòî, ïðèäîáèëî ïðàâîòî íà ïðåîòñòúïâàíå ïî àë. 1, çàïàçâà òîâà ïðàâî ïðåç ñëåäâàùèòå 5 ïîñëåäîâàòåëíè ãîäèíè, ñ÷èòàíî îò ãîäèíàòà, ïðåç êîÿòî ðàéîíúò îòïàäíå îò ñïèñúêà, ïðè ñïàçâàíå íà óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà àë. 1 – 3. Ïðåç òîçè ïåðèîä ñå ñ÷èòà, ÷å  ðàéîíúò å â ñïèñúêà ïî ÷ë. 93, àë. 3.
(5) В случаите, когато данъчно задълженото лице е отговаряло на условията по ал. 1 в годината, предхождаща отпадането на района от списъка по чл. 93, ал. 3, но не е осъществявало производствена дейност през този период поради извършването на подготвителни работи и производствената дейност започне през следваща година, правото на преотстъпване на данъка възниква от годината на започване на производствената дейност и се запазва през следващите четири последователни години, при спазване на условията по ал. 1 - 3. През този период се счита, че районът е в списъка по чл. 93, ал. 3.

Корекции на преотстъпени данъци
Чл. 97. (1) Когато се установи дължим недеклариран данък върху печалбата, разликата  се внася от лицата, като преотстъпването се запазва за размера на декларирания преотстъпен данък.
(2) Правото на преотстъпване по реда на тази глава се преустановява при преобразуване по смисъла на чл. 262, 262а, 262б, 262в и 265 от Търговския закон на ползващото преотстъпването данъчно задължено лице, както и при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон.
(3) Алинея 2 се прилага и при преустройство по реда на Закона за кооперациите.

Глава петнадесета
Данъчни облекчения

Общи положения
Чл. 98. (1) Данъчно облекчение е намалението на размера на данъчната печалба, извършено по реда и при спазване на изискванията на този закон, за лицата, чието облагане се извършва по общия ред.
(2) Сумата на данъчните облекчения не може да превишава размера на данъчната печалба за всеки данъчен период.
(3) Когато се прилага избягване на двойното данъчно облагане чрез метода “освобождаване с прогресия”, сумата на данъчните облекчения не може да превишава размера на данъчната печалба без печалбата, за която се е приложен посочения метод.

Данъчно облекчение за дарение
Чл. 99. (1) Данъчно облекчение при спазване изискванията на чл. 98 е сумата за дарение в размер до 10 на сто от данъчната печалба в полза на лицата по т. 1-17, съответно – до 50 на сто за лицето по т. 18:
	1. здравни и лечебни заведения;
	2. специализирани институции за предоставяне на социални услуги, съгласно Закона за социално подпомагане;
	3. домове за медико-социални грижи за деца и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за лечебните заведения, съответно Закона за здравето;
	4. детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
	5. бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
	6. законно регистрирани в страната вероизповедания;
	7. фондове за подпомагане на хора с увреждания;
	8. специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания;
	9. подпомагане на лица с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;
	10. пострадали от природни бедствия, аварии или катастрофи или на семействата им;
	11. Българския Червен кръст;
	12. подпомагане на деца с увредено здраве;
	13. възстановяване и опазване на исторически и културни паметници;
	14. културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по спогодбите, по които Република България е страна;
	15. юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър към Министерството на правосъдието;
	16. общини;
	17. фонд "Енергийна ефективност";
	18. център "Фонд за лечение на деца".
(2) Облекчението по ал. 1 се ползва, при условие че към датата на подаване на годишната данъчна декларация за годината, за която се ползва облекчението, и при условие, че същата е подадена в законоустановения срок, данъчно задълженото лице няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение публични вземания за данъци, включително акцизи, задължителни осигурителни вноски, мита и санкции за нарушаване на нормативните актове, уреждащи съответните публични вземания, както и лихви за невнасяне в срок на посочените задължения.
(3) Облекчението по ал.1 се ползва при условие, че с дарението не се облагодетелстват ръководителите, които ги отпускат или свързани с тях лица.
(4) Облекчението по ал.1 се ползва при условие, че дареното лице не е свързано с дарителя, негови служители на ръководна длъжност или собственици.
(5) Когато дарението е в непарична форма, размерът му се определя в размер на по-ниската стойност от пазарната му цена към датата на дарението или цената на придобиването, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя. В случай, че предмет на дарението е дълготраен данъчен амортизируем актив, стойността на дарението е в размер на  данъчната балансова стойност в регистъра за данъчните дълготрайни амортизируеми активи на дарителя или пазарната цена, ако е по-ниска, към датата на извършване на дарението.
(6) Данъчното облекчение за дарение се признава въз основа на писмени доказателства, удостоверяващи, че предметът на дарението е получен.
(7) За дата на извършването на дарението се счита:
	1. за паричните средства - датата, на която средствата са получени от дареното лице;
	2. за движимите вещи, за недвижимите имоти, както и за учредените ограничени вещни права върху тях - датата на прехвърляне на собствеността;
	3. за дяловото участие - датата на влизането в сила на решението на съда за вписване в търговския регистър;
	4. за ценните книжа - датата на прехвърлянето на собствеността.

Данъчно облекчение за приспадане на данъчни загуби
Чл. 100. (1) Данъчната загуба, формирана по реда на този закон, 
подлежи на приспадане през  петте данъчни периода, следващи годината на възникването й.
(2) Загубите се приспадат при определяне на облагаемата печалба до размера на данъчната печалба, включително при определяне на авансовите вноски и при спазване изискванията на чл. 98, ал. 2. 
(3) За нови загуби се прилагат разпоредбите на ал. 1 и 2, като се спазва поредността на възникването им. За всяка от нововъзникналите загуби петгодишният срок започва да тече от датата на възникването им.
(4) Загубите, възникнали през предходни данъчни години, за които данъчно задълженото лице не е имало задължение да формира облагаема печалба по реда на този закон, не подлежат на приспадане.
(5) Правото на приспадане на загуби се преустановява при преобразуване по смисъла на чл. 261 от Търговския закон (без преобразуване по чл. 264 и 265 от Търговския закон) на понасящото загуби данъчно задължено лице, както и при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон.
(6) Алинея 5 се прилага и при съответно преустройство по Закона за кооперациите.

Ограничения за приспадане на данъчни загуби от източници извън България

Чл. 101. (1) Данъчни загуби, реализирани чрез място на стопанска дейност на местно лице извън България, се определят самостоятелно и не се компенсират с данъчни печалби от източник в България.
(2) За целите на ал. 1, когато местно лице осъществява дейност в друга държава чрез повече от едно място на стопанска дейност, счита се, че е налице само един източник.
(3) Данъчната загуба по ал. 1 се приспада последователно само от данъчната печалба от съответния източник извън страната, от който е възникнала, през следващите пет данъчни периода.

Данъчно облекчение за производствени и 
потребителски дивиденти

Чл. 102. Данъчната печалба на кооперациите се намалява с размера на изплатените и покрити при разпределянето на печалбата производствени и потребителски дивиденти.

ЧАСТ ТРЕТА
ДАНЪЧНИ РАЗМЕРИ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ И УДЪРЖАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ. ДЕКЛАРИРАНЕ
Глава шестнадесета
Данъчни размери
Данък върху печалбата

Чл. 103. Ставката на данъка върху печалбата по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 е в размер 15 на сто.

Данък върху разходите за лихви при слаба капитализация
Чл. 104. Ставката на данъка върху разходите по чл. 72 е в размер 7 на сто.

Данъци при източника за доходи на местни лица
Чл. 105. Ставката на данъка при източника за доходите на местни лица е 15 на сто, а за доходите от дивиденти и ликвидационни дялове – 7 на сто.

Данъци върху доходи на чуждестранни физически и юридически лица
Чл. 106. (1) Ставката на данъка при източника за доходите на чуждестранните лица е 15 на сто, а за доходите от дивиденти и ликвидационни дялове – 7 сто.
(2) Ставката на данъка по чл. 71, ал. 3 и 4 е 2 на сто.

Данък върху хазартни игри
Чл. 107. (1) Ставката на данъка по чл. 65, ал. 1 е 8 на сто върху направените залози.
(2) Данъкът по чл. 65, ал. 2 е в следните размери:
1. на всеки игрален автомат – 300 лв.;
2. на всяка игрална маса за рулетка в игрално казино – 18 000 лв.;
3. на всяко друго игрално съоръжение в казино – 3000 лв.;
4. на всяко съоръжение или лице, събиращо залагания върху резултатите от надбягвания – 300 лв.;
5. за приходите от спомагателна дейност – 15 на сто.
(3) Ставката на данъка по чл. 65, ал. 3 и 5 е в размер 12 на сто върху номинала на залога, посочен във фишове, талони и билети или в други документи за участие, съответно върху възнаграждението на доставчика на телефонна или телекомуникационна услуга съгласно договора с оператора.
(4) Ставката на данъка върху приходите от спомагателна дейност на организаторите на хазартни игри по чл. 65, ал. 1, 3 и 5 е определената за съответния вид хазартни игри ставка.

Данък при прехвърляне на имущество
Чл. 108. Ставката на данъците върху доходите по чл. 1, ал. 1, т. 5 е 
2 на сто.

Данък върху разходите
Чл. 109. Ставката на данъците върху разходите по глава единадесета е, както следва:
1. по чл. 73 – 17 на сто;
2. по чл. 74 – 17 на сто;
3. по чл. 75 – 17 на сто.

Глава седемнадесета
Авансово облагане
Авансови вноски
Чл. 110. (1) Данъчно задължените лица правят тримесечни авансови вноски за данъка върху печалбата на основата на облагаемата печалба за съответното тримесечие с натрупване, като се приспадат платените вноски.
(2) Авансовите вноски за данъка върху печалбата по реда на ал. 1 се правят при данъчна ставка 15 на сто.
(3) Авансовите вноски се изплащат до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.
(4) Авансовата вноска за четвърто тримесечие са прави до 31 януари на следващата година и е равна на една трета от дължимите вноски за деветмесечието. Авансова вноска не се дължи, ако данъчно задълженото лице подаде данъчна декларация по чл. 112 и внесе дължимия годишен данък до същата дата.
(5) Данъчно задължените лица, имащи право да приспадат данъчни загуби от предходни години, при определянето на авансовите си вноски могат да приспадат загубите по чл. 94.
(6) Авансовите вноски на лицата по чл. 36, ал. 4 от Закона за облагане доходите на физическите лица са в размер 15 на сто.
(7) На лицата, на които се преотстъпва данък върху печалбата за текущата година, се преотстъпва и съответната част от дължимите авансови вноски за данъка върху печалбата, пропорционално на размера на преотстъпването.

Изключение
Чл. 111. Местните юридически лица - преработватели на селскостопанска продукция и тютюн, правят авансови вноски за данък върху печалбата само за първото и четвъртото тримесечие, като се прилага чл. 110, ал. 4.

Глава осемнадесета
Деклариране
Годишни данъчни декларации
Чл. 112. (1) годишна данъчна декларация подават следните данъчно задължени лица подават:
	1. местните юридически лица, с изключение на бюджетните предприятия и юридическите лица, които не са търговци;
2. чуждестранните юридически лица, които имат място на стопанска дейност в България;
	3. бюджетните предприятия и юридическите лица, които не са търговци,  когато:
а) получават доходи, посочени в глава дванадесета;
б) извършват стопанска дейност;
в) дължат данък по глава тринадесета.
4. лицата, избрали тонажно облагане - за дейността си по чл. 63, ал. 7;
5. организаторите на хазартни игри - за дейността си по чл. 64, ал. 2. 
(2) Лицата подават декларация по образец, с която декларират данъчната печалба или загуба, облагаемата печалба, данъчните облекчения и дължимите данъци по реда на този закон.
(3) Заедно с годишната данъчна декларация лицата, които се облагат с данък върху печалбата по общия ред, представят:
	1. данъчен отчет;
	2. годишния финансов отчет по Закона за счетоводството, включително приложенията към него;
	3. копие от доклада по Закона за независимия финансов одит – за предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството. Ако независимият финансов одит не е завършил до 30 април, одиторският доклад се подава допълнително, но не по-късно от един месец от датата на доклада.
	4. справки за:
а) реализираните счетоводни приходи и разходи от сделки с акции на публични дружества и търгуеми права на акции, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа;
б) сумите по чл. 43, отчетени в резултат от събития и грешки от минали периоди;
в) определяне на данъчната основа по чл. 72;
г) размера на данъка по чл.109. 
(4) Когато на местно лице е удържан данък в чужбина, лицето представя удостоверение от компетентните власти на чуждата държава за брутния размер на дохода и размера на удържания в чужбина данък заедно с превод на български език от заклет преводач в срок от три месеца от издаването му, ако не е представено заедно с годишната данъчна декларация.
(5) Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на следващата данъчна година.

Данъчна декларация при прекратяване с ликвидация поради преобразуване и несъстоятелност
Чл. 113. (1) В случаите на определяне на дължимия данък по реда на 
чл. 79, ал. 8 данъчно задължените лица подават данъчна декларация на датата на подаване на искането за заличаване, заедно с копие от същото.
(2) В случаите на чл. 79, ал. 9 лицето, изпълнявало длъжността ликвидатор, подава данъчна декларация за периода от началото на календарната година до датата на заличаването в 14- дневен срок от датата на заличаването.
(3) Ако заличаването не е осъществено през календарната година на подаване на искането за заличаване, ликвидаторът подава:
1. годишна данъчна декларация на по-ранната от двете дати – по чл. 112, ал. 5 или по ал. 2.
2. декларация за периода от началото на годината до датата на заличаването - в  14-дневен срок от датата на заличаването.
(4) Към декларациите по ал. 2 и ал. 3, т. 2 се прилага копие от съдебното решение за заличаването.

Декларации на лицата, избрали особения режим на данъчно облагане за търговско корабоплаване
Чл. 114. Лицата по чл. 63 декларират дните в експлоатация за всеки кораб поотделно и дължимия данък за всяко тримесечие до края на месеца, следващ тримесечието.

Декларации на организаторите на хазартни игри
	Чл. 115. (1) Организаторите на хазартни игри по чл. 65, ал. 1 декларират получените залози преди определянето на резултатите от всяка игра.
(2) Организаторите на хазартни игри по чл. 65, ал. 2 декларират дължимия данък, броя на съоръженията или лицата, събиращи залагания, както и местонахождението на игралната зала, обекта за осъществяване на залаганията или казиното в срок до първо число на първия месец от съответното тримесечие. Към декларацията се прилагат копия от платежните нареждания за внесения данък.
	(3) Îðãàíèçàòîðèòå íà õàçàðòíè èãðè ïî ÷ë. 65, àë. 3 ïîäàâàò åæåìåñå÷íî äî 10-î ÷èñëî íà ñëåäâàùèÿ ìåñåö äåêëàðàöèÿ, â êîÿòî äåêëàðèðàò ïëàòåíèÿ äàíúê.
(4) Îðãàíèçàòîðèòå íà õàçàðòíè èãðè è òåëåôîííèòå èëè òåëåêîìóíèêàöèîííèòå îïåðàòîðè ïî ÷ë. 65, àë. 5 ïîäàâàò åæåìåñå÷íî äî 20-î ÷èñëî íà ñëåäâàùèÿ ìåñåö äåêëàðàöèÿ, â êîÿòî äåêëàðèðàò äúëæèìèÿ äàíúê è íàïðàâåíèòå çàëîçè.
(5) Ïðåäè äà ïðåäîñòàâè óñëóãàòà ëèöåíçèðàíèÿò òåëåôîíåí èëè òåëåêîìóíèêàöèîíåí îïåðàòîð èçèñêâà îò îðãàíèçàòîðà ðàçðåøåíèåòî çà èãðàòà è ïðåäñòàâÿ ïðåä òåðèòîðèàëíàòà äèðåêöèÿ íà Íàöèîíàëíà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå ïî ðåãèñòðàöèÿòà ñè äîãîâîðà, âúç îñíîâà íà êîéòî ïðèåìà çàëîçèòå ñ âïèñàíà êëàóçà çà óâåëè÷åíèåòî â öåíàòà íà òåëåôîííà èëè òåëåêîìóíèêàöèîííà âðúçêà.
(6) Организаторите на хазартни игри по чл. 65 декларират приходите от спомагателна дейност до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.

Декларация и удостоверение за удържан данък върху доходи на чуждестранни лица
Чл. 116. (1) Лицата, удържали данъка по чл. 67, чл. 70, ал. 1 и чл. 71, декларират това обстоятелство пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава до изтичането на срока за подаване на  годишната данъчна декларация.
(3) Удостоверение за платен по реда на този закон данък върху доходи на чуждестранни физически и юридически лица се издава по искане на заинтересованото лице. Искането се подава в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е платен данъкът.
(4) Удостоверението по  ал.3 се издава по реда на глава тринадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) В случаите, когато платецът на дохода е чуждестранно лице, което е задължено да удържи данъка и не осъществява дейност чрез място на стопанска дейност в България, декларацията по ал. 1 се подава от получателя на дохода при подаване на искането за издаване на удостоверение по ал. 3.

Попълване на декларациите
Чл. 117. Данъчните декларации се попълват на български език с арабски цифри и в левове.

Място на подаване на декларациите
Чл. 118. (1) Данъчните декларации по този закон се подават в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистрирано или подлежи на регистрация данъчно задълженото лице.
(2) В случаите по чл. 125, ал. 4 данъчната декларация се подава в Териториалната дирекция - София.

Правомощия на министъра на финансите
Чл. 119. (1) Министърът на финансите утвърждава със заповед образците на данъчен отчет, данъчни декларации, данъчни регистри и справки и удостоверения, предвидени в този закон.
(2) Министърът на финансите издава наредба за реда и изискванията за изготвяне и водене на данъчните регистри за:
1. данъчните дълготрайни амортизируеми активи;
2. данъчните краткотрайни активи.
(3) Министърът на финансите може да утвърди със заповед:
1. образци на документи по този закон;
	2. специален ред за документиране и отчитане на някои данъчни приходи и разходи, за които прилагането на общия ред създава практически затруднения.
	(4) Заповедите и наредбите по този член се обнародват в “Държавен вестник”.

Глава деветнадесета
Внасяне на данъците
Място на внасяне на данъците
Чл. 120. (1) Данъците по този закон се внасят по сметката на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистрирано или подлежи на регистрация данъчно задълженото лице, ако не е посочено друго в този закон.
(2) В случай, че не може да се определи къде следва да се внесе данъкът, същият се внася по сметката на Териториалната дирекция - София.

Внасяне на данъка върху печалбата
Чл. 121. (1) Данъкът върху печалбата се внася в срок до 30 април на следващата данъчна година след като се приспаднат сумите на платените авансови вноски.
(2) В случаите по чл. 79, ал. 9 данъкът върху печалбата се внася в сроковете по чл. 113, ал. 2 и 3. Платеният за периода по чл. 79, ал. 8 данък се счита за авансово внесен данък.
(3) Надвнесеният данък върху печалбата може да се приспада от данъчно задължените лица от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на отчетния период, следващ периода, за който данъкът върху печалбата се явява надвнесен. Когато след подаването на годишната данъчна декларация по реда на чл. 114 се установи, че данъчно задълженото лице без основание приспада данъка върху печалбата, за невнесените авансови вноски се дължат лихви.
(4) Данъкът се приспада в следната последователност: надвнесен данък върху печалбата, определен по общия ред; авансови вноски.

Внасяне на данъка върху печалбата от корабособственици
Чл. 122. Данъкът върху печалбата, определен по реда на чл. 63, се внася за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието.

Внасяне на данъка от организаторите на хазартни игри
	Чл. 123. (1) Организаторите на хазартни игри по чл. 65, ал. 1 внасят дължимия данък:
	1. при ежедневно провеждане на игрите – в срок от 3 работни дни след определяне на резултатите за предходните седем календарни дни;
	2. çà èãðè ñúñ ñåäìè÷åí öèêúë – â 7-äíåâåí ñðîê ñëåä îïðåäåëÿíå íà ðåçóëòàòèòå;
	3. çà èãðè ñ ïî-ãîëÿì öèêúë – â 7-äíåâåí ñðîê ñëåä îïðåäåëÿíå íà ðåçóëòàòèòå.
	(2) Организаторите на хазартни игри по чл. 65, ал. 2 внасят данъка за всеки обект за хазартните дейности с отделно платежно нареждане, в което се посочват местонахождението и адресът на обекта, в следните срокове:
	1. äî 3 ÿíóàðè íà òåêóùàòà ãîäèíà;
	2. äî 1 àïðèë íà òåêóùàòà ãîäèíà;
	3. äî 1 þëè íà òåêóùàòà ãîäèíà;
	4. äî 1 îêòîìâðè íà òåêóùàòà ãîäèíà.
	(3) Организаторите на хазартни игри по чл. 65, ал. 3 начисляват и внасят данъка преди получаване на документите за участие или осъществяване на вноса им.
	(4) Çà õàçàðòíè èãðè ïî ÷ë. 65, àë. 5 äàíúêúò ñå óäúðæà è âíàñÿ îò ëèöåíçèðàíèÿ òåëåôîíåí èëè òåëåêîìóíèêàöèîíåí îïåðàòîð â ñðîê äî 20-òî ÷èñëî íà ìåñåöà, ñëåäâàù ìåñåöà íà ïðîâåæäàíåòî íà èãðàòà.
	(5) Äàíúêúò âúðõó ïðèõîäèòå îò ñïîìàãàòåëíà äåéíîñò, äúëæèì îò îðãàíèçàòîðèòå íà õàçàðòíè èãðè, ñå âíàñÿ äî 15 ÷èñëî íà ìåñåöà, ñëåäâàù òðèìåñå÷èåòî íà íà÷èñëÿâàíå íà ïðèõîäèòå.

Внасяне на данъка при прехвърляне на имущество
Чл. 124. Данъците, дължими за доходите по чл. 1, ал. 1, т. 5, се внасят от лицата по чл. 77 в срок до края на месеца, следващ месеца, през който е извършено прехвърлянето.


Внасяне на данъците върху доходи на местни и чуждестранни лица
Чл. 125. (1) Платците, удържащи еднократни данъци при източника по чл. 69, чл. 70 и чл. 71, ал. 1, са длъжни да внесат дължимите данъци в бюджета в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването. Дължимият данък се внася в съответната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода. 
(2) Платците, удържащи еднократен данък при източника по чл. 67, са длъжни да внесат дължимите данъци до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти и ликвидационни дялове. В случаите по чл. 67, ал. 5 дължимият данък се внася до края на месеца, следващ месеца, през който е извършено вписването.
(3) Данъкът по чл. 71, ал. 2 се внася от получателя на дохода в 30-дневен срок от датата на получаването му. Дължимият данък се внася в съответната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода.
(4) В случаите по ал. 1 и 3, когато платецът на дохода не подлежи на регистрация, данъкът се внася в Териториалната дирекция - София.

Внасяне на данъците върху разходите

Чл. 126. (1) Данъкът по чл. 72 се внася в срок до 30 април на следващата данъчна година.
(2) Данъкът по чл. 73, 74 и 75 се внася до края на месеца, следващ месеца на начисляването на разходите.

Внасяне на данъците за последния данъчен период при прекратяване

Чл.127. Дължимите по този закон данъци за периода по чл. 79, ал. 8 се внасят до датата на подаване на искането за заличаване на данъчно задълженото лице.


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава двадесета

Административни нарушения и санкции
Нарушения във връзка с декларирането

Чл. 128. (1) На данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно преотстъпване на данък или освобождаване от данък, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 200 до 5000 лв.

Санкции, налагани на управителя или счетоводителя
Чл. 129. (1) За неподаването на декларация, за неподаването й в срок, както и за посочването на неверни данни, довели до определяне на данъка в по-малък размер или до неоснователното му преотстъпване или освобождаване, на управителя, съответно ликвидатора, или лицето, изпълнявало длъжността ликвидатор, както и на счетоводителя на предприятието се налага глоба в размер от 100 до 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 200 до 1000 лв.

Санкции за неподаване на приложения към годишната данъчна декларация
Чл. 130. На лице, което не изпълни задължението си по чл. 112, ал. 3 и не представи някое от приложенията към годишната данъчна декларация, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 400 лв., а при повторно извършване на нарушението - от 200 до 800 лв.

Санкции за нарушения, свързани с хазартни игри
Чл. 131. (1) Организатор на хазартни игри по чл. 64, ал. 1, който провежда такива игри, без да е заплатил пълния размер на дължимия данък, се наказва с имуществена санкция в двукратния размер на дължимия данък, но не по-малко от 1000 и не повече от 5000 лв.
(2) Санкцията по ал. 1 се налага и на организатор на хазартни игри по чл. 65, ал. 3, който предлага, продава или предоставя на участник в хазартната игра документ за участие, неотговарящ на нормативно определените изисквания за отпечатването, формата, вида и себестойността или на по-висока цена от отпечатания номинал на съответния документ за участие. Санкция не се налага, когато преоценката на документите за участие е извършена по реда, определен в нормативен акт.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага:
	1. имуществена санкция в двукратния размер на дължимия данък, но не по-малка от 3000 и не повече от 15 000 лв., и лишаване от право да се упражнява дейността за срок до шест месеца по реда на чл. 64, когато повторното нарушение е по ал. 1;
	2. имуществена санкция в двукратния размер на дължимия данък, но не по-малка от 6000 и не повече от 30 000 лв., и лишаване от право да се упражнява дейността по реда на чл. 64 за срок от три до шест месеца, когато повторното нарушение е по ал. 2.
(4) Предприятие по чл. 65, ал. 3, отпечатващо документи за участие или осъществяващо вноса им, което предостави документите за участие без да му бъдат представени документите за платения данък, се наказва с имуществена санкция в размер на невнесения данък.
(5) При повторно нарушение по ал. 4 имуществената санкция се събира в двоен размер, а министърът на финансите лишава предприятието от правото да отпечатва или внася документите за участие в игрите по чл. 65, ал. 3 за срок до шест месеца.
(6) На лице, което не изпълни задължението си по чл. 65, ал. 6, се налага имуществена санкция в размер 2000 лв., а при повторно извършване на нарушението – 4000 лв.
(7) Санкциите по ал. 1 - 6 се налагат независимо от санкциите, предвидени в други закони, като за установените нарушения се уведомяват контролните органи по хазарта.

Лишаване от право на упражняване на дейност
Чл. 132. (1) В случаите по чл. 131, ал. 2 органите на Националната агенция за приходите изземват и унищожават документите за участие, неотговарящи на нормативно определените изисквания за отпечатването, формата, вида и себестойността или са на по-висока цена от отпечатания номинал на съответния документ за участие. Разноските са за сметка на нарушителя.
(2) В случаите на налагане на административно наказание лишаване от право да се упражнява дейност се налага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите и забрана на достъпа до тях.
(3) Изпълнението на административното наказание лишаване от право да се упражнява дейност се прекратява от органа, който го е наложил, по молба на нарушителя и след като от него бъде доказано, че наложената имуществена санкция или глоба е заплатена изцяло.
(4) В случаите по чл. 131, ал. 3 органът на Националната агенция за приходите постановява и разпечатване на обекта, което се извършва при задължение за съдействие от нарушителя.
(5) Наказателните постановления в частта, с която се налага административно наказание лишаване от право да се упражнява дейност и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите и забрана на достъпа до тях, както и постановленията по ал. 3 и 4, подлежат на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.

Санкции за нарушения на режима на тонажно облагане
Чл. 133. (1) Лицата, приложили реда на облагане по чл. 63, ал. 1, които не отговарят на условията, даващи им право на избор, се наказват с имуществена санкция в размер от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно извършване на нарушението - от 40 000 до 60 000 лв.
(2) Лицата по ал. 1 нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху нетния тонаж на корабите за срок 5 години.

Производство
Чл. 134. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на  Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
		§ 1. По смисъла на този закон:
	1. "България” или „страната" означава Република България, а когато се употребява в географски смисъл, включва територията, върху която Република България упражнява своя държавен суверенитет, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в пределите на които Република България упражнява суверенни права в съответствие с международното право.
2. "Обичайна печалба" е печалбата, която би получило несвързано лице при упражняване на същата дейност.
3. "Дивидент" означава:
а) разпределение от юридическо лице, включително от лице по чл. 1, ал. 4 в полза на акционер или съдружник, произтичащо от неговите акции, дял или участие, независимо дали лицето има текущи или натрупани (акумулирани) приходи и печалби;
б) печалбата, която не е разпределена, включително чрез увеличение на капитала до две години, а в случаите на дружества със специална инвестиционна цел - до една година, считано от 1 януари на годината, следваща тази, за която се отнася печалбата.
â) ñêðèòîòî ðàçïðåäåëåíèå íà ïå÷àëáàòà ñúãëàñíî ò. 9.
	4. "Ëèõâà" å: äîõîä îò âñÿêàêúâ âèä âçåìàíèÿ çà äúëã, íåçàâèñèìî äàëè å ãàðàíòèðàí ñ èïîòåêà èëè ñ êëàóçà çà ó÷àñòèå â ïå÷àëáàòà íà äëúæíèêà, âêëþ÷èòåëíî ëèõâèòå ïî äåïîçèòè â áàíêè è îñîáåíî äîõîäèòå îò îáëèãàöèè, áîíîâå è äðóãè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè, ñâúðçàíè ñ òåçè öåííè êíèæà, êàêòî è îò âñÿêî äðóãî ïðåäîñòàâÿíå çà âðåìåííî ïîëçâàíå íà ïàðè÷íè ñðåäñòâà .
5. "Àâòîðñêè è ëèöåíçèîííè âúçíàãðàæäåíèÿ" îçíà÷àâà: ïëàùàíèÿ îò âñÿêàêúâ âèä, ïîëó÷åíè çà ïîëçâàíåòî èëè çà ïðàâîòî íà ïîëçâàíå íà âñÿêî àâòîðñêî ïðàâî çà ëèòåðàòóðíî, õóäîæåñòâåíî èëè íàó÷íî ïðîèçâåäåíèå, âêëþ÷èòåëíî êèíîôèëìè èëè çàïèñè íà ðàäèî- èëè òåëåâèçèîííî ïðåäàâàíå;  íà âñåêè ïàòåíò, òîïîëîãèè íà èíòåãðàëíèòå ñõåìè, ìàðêà, ïðîìèøëåí äèçàéí èëè ïîëåçåí ìîäåë, ïëàí, ñåêðåòíà ôîðìóëà èëè ïðîöåñ èëè çà ïîëçâàíå íà èëè çà ïðàâîòî íà ïîëçâàíå íà ïðîìèøëåíî, òúðãîâñêî èëè íàó÷íî îáîðóäâàíå, èëè çà èíôîðìàöèÿ, îòíàñÿùà ñå äî ïðîìèøëåí, òúðãîâñêè èëè íàó÷åí îïèò.
	6. "Âúçíàãðàæäåíèÿ çà òåõíè÷åñêè óñëóãè" îçíà÷àâà ïëàùàíèÿ ñ èçòî÷íèê Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà âñÿêàêâè óñëóãè îò êîíñóëòàíòñêî è òåõíè÷åñêî åñòåñòâî, âêëþ÷èòåëíî ïîääðúæêà è èíñòàëèðàíå, êàêòî è ìàðêåòèíãîâè ïðîó÷âàíèÿ, èçâúðøåíè îò ÷óæäåñòðàííî ëèöå, îñâåí àêî èçâúðøèòåëÿò íà óñëóãàòà å ñëóæèòåë íà ëèöåòî, ïëàùàùî âúçíàãðàæäåíèåòî, èëè óñëóãàòà å èçâúðøåíà ÷ðåç ìÿñòî íà ñòîïàíñêà äåéíîñò.
	7. "Äàíú÷åí êðåäèò" å ïðàâîòî ïðè îïðåäåëåíèòå ïî òîçè çàêîí óñëîâèÿ äà ñå ïðèçíàå âå÷å ïëàòåí â ÷óæáèíà äàíúê âúðõó ïå÷àëáàòà èëè äîõîäà îò îïðåäåëåíèÿ äàíúê âúðõó ïå÷àëáàòà íà äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå îò èçòî÷íèöè â ñòðàíàòà è â ÷óæáèíà.
8. “Ñîöèàëíè ðàçõîäè, êîèòî íå ìîãàò äà áúäàò ïåðñîíèôèöèðàíè” ñà îò÷åòåíèòå êàòî äàíú÷íè ðàçõîäè ñîöèàëíè ïðèäîáèâêè (â ïàðè èëè â íàòóðà), îïðåäåëåíè ñúãëàñíî ÷ë. 293 è 294 îò Êîäåêñà íà òðóäà èëè ïî ðåä è íà÷èí, îïðåäåëåíè îò ðúêîâîäñòâîòî íà ïðåäïðèÿòèåòî è ïðåäîñòàâåíè íà ëèöàòà, íàåòè ïî òðóäîâè ïðàâîîòíîøåíèÿ ïî ñìèñúëà íà § 1, ò. 2 îò äîïúëíèòåëíàòà ðàçïîðåäáà íà Çàêîíà çà îáëàãàíå äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêè ëèöà, ñ èçêëþ÷åíèå íà ðàçõîäèòå, êîèòî ñà çàäúëæèòåëíè íà îñíîâàíèå íà íîðìàòèâåí àêò è ñà äîñòúïíè çà âñè÷êè ðàáîòíèöè è ñëóæèòåëè êàòî íàïðèìåð:
à) ðàçõîäè çà èçäðúæêà íà ñòîëîâå - â ñëó÷àèòå íà ïîåâòèíÿâàíå 
õðàíàòà â òÿõ;
á) ðàçõîäè çà èçäðúæêà íà ìåäèöèíñêè ïóíêòîâå è äåòñêè çàâåäåíèÿ;
â) ðàçõîäè çà èçäðúæêà íà ïî÷èâíè è ñïîðòíè áàçè.
	9. "Ñêðèòî ðàçïðåäåëåíèå íà ïå÷àëáàòà" ñà íà÷èñëåíèòå ðàçõîäè îò äàíú÷íî çàäúëæåíèòå ëèöà, ïîäëåæàùè íà ïëàùàíå â ïàðè èëè â íàòóðà, íàïðàâåíè â ïîëçà íà ñúäðóæíèöèòå, àêöèîíåðèòå, óïðàâèòåëèòå, êîíòðîëüîðèòå, ÷ëåíîâåòå íà ñúâåòèòå íà äèðåêòîðèòå, íà óïðàâèòåëíèòå è íà íàäçîðíèòå ñúâåòè, íà åäíîëè÷íèòå ñîáñòâåíèöè, ïåðñîíàëà è íà òðåòè ëèöà, â ñëó÷àèòå íà:
	à) âúçíàãðàæäåíèÿ èëè îáåçùåòåíèÿ ïî ñäåëêè, áåç äà å íàëèöå íàñðåùíà ïðåñòàöèÿ;
	á) ïîëó÷àâàíå èëè ïðåäîñòàâÿíå íà êðåäèòè ñ ëèõâåí ïðîöåíò, îòëè÷àâàù ñå îò ïàçàðíàòà ëèõâà, êàêòî è îïðîùàâàíå íà êðåäèòè è/èëè ëèõâè ïî òÿõ, èëè èçïëàùàíå çà ñâîÿ ñìåòêà íà êðåäèòè, íåñâúðçàíè ñ äåéíîñòòà;
	â) âúçíàãðàæäåíèÿ çà ïðîó÷âàíèÿ, èçñëåäâàíèÿ è ðàçâèòèå, áåç äà å íàëèöå ðàâíîñòîéíà íàñðåùíà ïðåñòàöèÿ;
	ã) ðàçõîäè çà ðåêëàìíè ìàòåðèàëè è óñëóãè, áåç äà å íàëèöå ðàâíîñòîéíà íàñðåùíà ïðåñòàöèÿ;
	ä) âúçíàãðàæäåíèÿ çà óïðàâëåíèå è òðóäîâà äåéíîñò, áåç äà å íàëèöå ðàâíîñòîéíà íàñðåùíà ïðåñòàöèÿ;
	å) ïîåìàíå íà ëè÷íè ðàçíîñêè, êîèòî íå ñà îáëàãàåì äîõîä íà ñúîòâåòíîòî ëèöå.
	10. "Ñïîíñîðñòâî" å ñäåëêà, ïðè êîÿòî ñïîíñîðèðàíîòî ëèöå èçâúðøâà èëè íå èçâúðøâà äåéñòâèÿ, èìóùåñòâåíî íååêâèâàëåíòíè íà äàäåíîòî îò ñòðàíà íà ñïîíñîðà. Êîãàòî ñïîíñîðèðàíîòî ëèöå å äëúæíî äà îñèãóðè íàñðåùíà ïðåñòàöèÿ - ðåêëàìà, åêâèâàëåíòíà íà ïðåäîñòàâåíîòî îò ñïîíñîðà, ïðèëàãàò ñå ïðàâèëàòà çà òúðãîâñêà ñäåëêà ñúãëàñíî ÷ë. 286 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí.
	11. "Ðàçõîäè çà ðåêëàìà" ñà ðàçõîäèòå çà ïîïóëÿðèçèðàíå íà ñòîêè è óñëóãè ïîñðåäñòâîì ìàòåðèàëè, ïóáëèêàöèè (ñïèñàíèÿ, âåñòíèöè, êàòàëîçè, àëìàíàñè, ïðîñïåêòè, óêàçàòåëè, ñïðàâî÷íèöè), ðàäèîïðåäàâàíèÿ, îáÿâè, òåëåâèçèîííè êëèïîâå, ðåêëàìíè ïðåäàâàíèÿ è äð.
	12. "Ôðàí÷àéç" å ñúâêóïíîñò îò ïðàâà íà èíäóñòðèàëíà èëè èíòåëåêòóàëíà ñîáñòâåíîñò, îòíàñÿùè ñå äî òúðãîâñêè ìàðêè, òúðãîâñêè èìåíà, ôèðìåíè çíàöè, èçðàáîòåíè ìîäåëè, äèçàéíè, àâòîðñêî ïðàâî, íîó-õàó èëè ïàòåíòè, çà äà ñå èçïîëçâàò çà ïðåïðîäàæáà íà ñòîêè è/èëè çà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè çà êðàéíè ïîòðåáèòåëè.
	13. "Ôðàí÷àéç-äîãîâîð" å äîãîâîð, ïðè êîéòî åäíî ïðåäïðèÿòèå - ôðàí÷àéçîäàòåë, äàâà íà äðóãî - ôðàí÷àéçîïîëó÷àòåë, â çàìÿíà íà ïðÿêî èëè íåïðÿêî ôèíàíñîâî âúçíàãðàæäåíèå ïðàâîòî äà èçïîëçâà ôðàí÷àéç çà îïðåäåëåíè âèäîâå ñòîêè èëè óñëóãè.
	14. "Ôàêòîðèíã" å ñäåëêà, ïðè êîÿòî åäíî ëèöå (ôàêòîð) êóïóâà ïî ñèëàòà íà äîãîâîð çà öåñèÿ åäíîêðàòíè èëè ïåðèîäè÷íè ïàðè÷íè âçåìàíèÿ, ïðîèçòè÷àùè îò äîñòàâêà íà ñòîêè èëè ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, êàòî ïîåìà ðèñêà îò ñúáèðàíåòî íà òåçè âçåìàíèÿ ñðåùó çàïëàùàíåòî íà îïðåäåëåíî âúçíàãðàæäåíèå.
	15. "Ðàçõîäè çà ðåìîíò" ñà ðàçõîäèòå, ÷ðåç êîèòî ñå âúçñòàíîâÿâà ñúñòîÿíèåòî íà ìàòåðèàëíè äúëãîòðàéíè àêòèâè çà íîðìàëíîòî èì ôóíêöèîíèðàíå. Íå ñà ðàçõîäè çà ðåìîíò ïî ñìèñúëà íà çàêîíà ðàçõîäèòå çà òåõíè÷åñêîòî îáñëóæâàíå íà òðàíñïîðòíèòå ñðåäñòâà è ìàøèíèòå.
	16. "Äúëãîñðî÷íè öåííè êíèãè" ñà àêöèèòå, êàêòî è öåííèòå êíèãè, èçðàçÿâàùè âçåìàíå ñ ïàäåæ ïîâå÷å îò åäíà ãîäèíà, ïðè óñëîâèå ÷å ñà â èìóùåñòâîòî íà äàíú÷íî çàäúëæåíîòî ëèöå ïîâå÷å îò åäíà ãîäèíà.
	17. "Çàêîííà ëèõâà" å îñíîâíèÿò ëèõâåí ïðîöåíò íà Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà ïëþñ 10 ïóíêòà. Êîãàòî êðåäèòîðúò, íàåìîäàòåëÿò èëè ëèçèíãîäàòåëÿò å ÷óæäåñòðàííî ëèöå è íÿìà ìÿñòî íà ñòîïàíñêà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà, çà çàêîííà ëèõâà ïî ñìèñúëà íà òîçè çàêîí ñå ïðèåìà 6-ìåñå÷íèÿ ËÈÁÎÐ ïëþñ 5 ïóíêòà çà ñúîòâåòíàòà âàëóòà.
	18. "Ïðåâîçíè ñðåäñòâà" ñà òåçè, ïîñî÷åíè â ãëàâà âòîðà, ðàçäåë ÷åòâúðòè îò Çàêîíà çà ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè, íåçàâèñèìî äàëè ñà âïèñàíè â ðåãèñòúð, âîäåí ñúãëàñíî áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî.
	19. “Äåéíîñò ïî çàíÿòèå” ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 75 å èçâúðøâàíåòî íà ïðîèçâîäñòâåíà èëè òúðãîâñêà /âêëþ÷èòåëíî óñëóãè è ñåðâèçíà/ äåéíîñò, äîêîëêîòî ïðåâîçíèòå ñðåäñòâà íå ñå èçïîëçâàò çà îáñëóæâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåíñêà äåéíîñò.
	20. "Íåïðåðàáîòåíà ðàñòèòåëíà è æèâîòèíñêà ïðîäóêöèÿ” å âñåêè ïúðâè÷åí ïðîäóêò, ïîëó÷åí îò ðàñòåíèÿòà è æèâîòíèòå, êîéòî ñå èçïîëçâà â åñòåñòâåí âèä, áåç äà å ïîäëàãàí íà íèêàêâà òåõíîëîãè÷íà îáðàáîòêà èëè ïðåðàáîòêà, â ðåçóëòàò íà êîÿòî äà ñà íàñòúïèëè ôèçèêî-õèìè÷íè èçìåíåíèÿ â ñúñòàâà.
	21."Ïàçàðíà öåíà íà íàñðåùíàòà ïðåñòàöèÿ" å äîêóìåíòàëíî äîêàçàíàòà öåíà íà ïðèäîáèâàíå íà òàçè íàñðåùíà ïðåñòàöèÿ, îñâåí àêî íå ñå äîêàæå, ÷å ïàçàðíàòà öåíà å ðàçëè÷íà.
	22. "Çàëàãàíå âúðõó ðåçóëòàòè îò ñïîðòíè ñúñòåçàíèÿ è ñëó÷àéíè ñúáèòèÿ" ñà õàçàðòíè èãðè, çà êîèòî íå ñå çàïëàùà àêöèç.
	23. "Ñäåëêè, èçâúðøåíè íà ðåãóëèðàí áúëãàðñêè ïàçàð íà öåííè êíèæà" ñà ñäåëêèòå:
	à) ñêëþ÷åíè íà îôèöèàëíèÿ è íåîôèöèàëíèÿ ðåãóëèðàí ïàçàð â ñòðàíàòà ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà ïóáëè÷íîòî ïðåäëàãàíå íà öåííè êíèæà, áåç áëîêîâèòå è äðóãè ñäåëêè ñ öåííè êíèæà, êîèòî ñúãëàñíî ïðàâèëíèêà íà ðåãóëèðàíèÿ ïàçàð ïîäëåæàò åäèíñòâåíî íà ðåãèñòðèðàíå íà ðåãóëèðàíèÿ ïàçàð;
	á) ñêëþ÷åíè ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà òúðãîâî ïðåäëàãàíå ïî ãëàâà åäèíàäåñåòà, ðàçäåë II, êàêòî è ñäåëêèòå ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà îáðàòíî èçêóïóâàíå îò èíâåñòèöèîííè äðóæåñòâà îò îòâîðåí òèï ïî ðåäà íà ãëàâà øåñòíàäåñåòà íà Çàêîíà çà ïóáëè÷íîòî ïðåäëàãàíå íà öåííè êíèæà.
	24. "Ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè" ñà áàíêèòå è íåáàíêîâèòå ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè ïî Çàêîíà çà áàíêèòå, èíâåñòèöèîííè è óïðàâëÿâàùè äðóæåñòâà, èíâåñòèöèîííè ïîñðåäíèöè ïî Çàêîíà çà ïóáëè÷íîòî ïðåäëàãàíå íà öåííè êíèæà, çàñòðàõîâàòåëíè äðóæåñòâà, âçàèìîçàñòðàõîâàòåëíè êîîïåðàöèè è ÷óæäåñòðàííè ëèöà çà çàñòðàõîâàòåëíà è ïðåçàñòðàõîâàòåëíà äåéíîñò, èçâúðøåíà ÷ðåç ìÿñòî íà ñòîïàíñêà äåéíîñò ïî Çàêîíà çà çàñòðàõîâàíåòî, äðóæåñòâà, îñúùåñòâÿâàùè äåéíîñò ïî äîïúëíèòåëíî ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå è äðóæåñòâà, îñúùåñòâÿâàùè çäðàâíî îñèãóðÿâàíå ïî Çàêîíà çà çäðàâíîòî îñèãóðÿâàíå.
	25. „Ðàçõîäè çà ïîäîáðåíèÿ, ðåêîíñòðóêöèÿ è ìîäåðíèçàöèÿ íà äúëãîòðàéíè àêòèâè” çà öåëèòå íà òîçè çàêîí ñà:
à) ðàçõîäèòå, â ðåçóëòàò îò êîèòî ñå ïðîìåíÿ ôóíêöèîíàëíîòî ïðåäíàçíà÷åíèå íà àêòèâè èëè êîèòî âîäÿò äî öÿëîñòíà èëè ÷àñòè÷íà ïðîìÿíà íà òåõíîëîãè÷íîòî îáîðóäâàíå è îáçàâåæäàíå;
á) ðàçõîäèòå, â ðåçóëòàò îò êîèòî ñå óäúëæàâà ïîëåçíèÿ ñðîê çà ïîëçâàíå íà àêòèâà èëè ñå ïîäîáðÿâàò íåãîâèòå òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè.  
Òàêèâà ðàçõîäè, èçâúðøåíè ñëåä âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí, ñå ïðèçíàâàò çà äàíú÷åí àìîðòèçèðóåì àêòèâ ïî ãëàâà ñåäìà.
	26. “Ðàçõîäè çà ó÷ðåäÿâàíå è ïðåîáðàçóâàíå” ñà ñëåäíèòå ðàçõîäè, êîèòî ñå èçâúðøâàò âúâ âðúçêà ñ ó÷ðåäÿâàíåòî èëè ïðåîáðàçóâàíåòî: äúðæàâíè òàêñè, âúçíàãðàæäåíèÿ çà àäâîêàòñêè óñëóãè, âúçíàãðàæäåíèÿ íà îöåíèòåëè ïðè àïîðòíè âíîñêè è äðóãè, ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà íîðìàòèâåí àêò.
	27. “Äúëãîñðî÷íè äîãîâîðè” ñà âñè÷êè äîãîâîðè, ÷èåòî èçïúëíåíèå îáõâàùà ïîâå÷å îò åäèí äàíú÷åí ïåðèîä.
	28. “Ïðèâëå÷åí êàïèòàë” ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 72 å ñóìàòà îò äúëãîñðî÷íè è êðàòêîñðî÷íè ïàñèâè, ñ èçêëþ÷åíèå íà ïðèõîäèòå çà áúäåùè ïåðèîäè è ôèíàíñèðàíèÿòà.
	29. “Äúëãîòðàéíè íåìàòåðèàëíè äàíú÷íè àêòèâè, çà êîèòî èìà ïðàâíè îãðàíè÷åíèÿ çà ïåðèîäà íà ïîëçâàíå” ñà ëèöåíçèè, ïàòåíòè, êîíöåñèè, îãðàíè÷åíè âåùíè ïðàâà, ïîäîáðåíèÿ íà íàåòè èëè ïðåäîñòàâåíè çà ïîëçâàíå äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè àêòèâè è äðóãè íåìàòåðèàëíè àêòèâè, êîèòî èìàò îãðàíè÷åí ñðîê íà ïîëçâàíå ñúãëàñíî äîãîâîðíè îòíîøåíèÿ èëè çàêîíîâî çàäúëæåíèå.
	30. “Ïðåîáëàäàâàùî íà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ” ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 2, ò. 3, á. “á” å íàëèöå, êîãàòî äàíú÷íèòå ïðèõîäè, ðåàëèçèðàíè îò ñòîïàíñêàòà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ ïðåâèøàâàò 50 íà ñòî îò îáùèòå äàíú÷íè ïðèõîäè íà ëèöåòî.
	31. "Äåéíîñòè îò îïåðèðàíå íà êîðàáè" ñà:
	à) îñúùåñòâÿâàíåòî íà ìîðñêè ïðåâîç ñ êîðàáè ñ íåòåí òîíàæ íàä 100 ò, ïðåäìåò íà òîíàæíî îáëàãàíå, êîèòî ñà ïðèäîáèòè íå ïî-ìàëêî îò ïåò ãîäèíè ïðåäè ïðîäàæáàòà èì;
	á) ïðåâîçè ïî ñóøà, ñâúðçàíè ñ ìîðñêèÿ ïðåâîç, àäìèíèñòðàòèâíè è çàñòðàõîâàòåëíè óñëóãè è äðóãè óñëóãè, ïðåäîñòàâåíè íà êëèåíòèòå âúâ âðúçêà ñ îñúùåñòâÿâàíå íà ìîðñêèÿ ïðåâîç;
	â) ôèíàíñîâè îïåðàöèè è êóðñîâè ðàçëèêè, ñâúðçàíè ñ óïðàâëåíèåòî íà îáîðîòíèÿ êàïèòàë, èçïîëçâàí çà îïåðèðàíåòî íà êîðàáè;
	ã) èçâúíðåäíè äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ îïåðèðàíåòî íà êîðàáèòå, êîèòî íå ïîïàäàò â îáõâàòà íà áóêâè "à" - "â" è îáîðîòúò îò êîèòî íå íàäõâúðëÿ 0,25 íà ñòî îò îáîðîòà îò äåéíîñòèòå ïî áóêâè "à" è "á".
	32. "Äíè â åêñïëîàòàöèÿ" ñà äíèòå, ïðåç êîèòî êîðàáúò èçâúðøâà ïðåâîç è/èëè èçïúëíÿâà äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ ïðåâîç. Äíèòå â åêñïëîàòàöèÿ íå âêëþ÷âàò âðåìåòî çà ðåìîíòè èëè ïðåñòîé íà êîðàáà, êàêòî è âðåìåòî, ïðåç êîåòî êîðàáúò ïîðàäè çàäúðæàíå èëè ôîðñìàæîðíè îáñòîÿòåëñòâà íå èçâúðøâà ïðåâîç è/èëè íå èçïúëíÿâà äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ ïðåâîçà.
	33. "Íåòåí òîíàæ" å ìÿðêàòà â òîíîâå íà ïîëåçíàòà (òîâàðíàòà) âìåñòèìîñò íà êîðàá, óäîñòîâåðåíà ñúñ ñâèäåòåëñòâî çà òîíàæ íà êîðàáà.
	34. “Ôèíàíñîâ ëèçèíã” å äîãîâîðúò çà ïðåäîñòàâÿíå çà èçïîëçâàíå íà àêòèâ, ïðè êîéòî çàäúëæèòåëíî ñå ñúäúðæà êëàóçà çà ïðåõâúðëÿíå íà ñîáñòâåíîñòòà âúðõó àêòèâà èëè êëàóçà, äàâàùà ïðàâî íà ëèçèíãîïîëó÷àòåëÿ äà ïðèäîáèå ñîáñòâåíîñòòà, êàêòî è åäíîâðåìåííî ñà íàëèöå ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
	1. ñðîêúò íà äîãîâîðà, â òîâà ÷èñëî ñðîêîâåòå, çà êîèòî ñå ïîäíîâÿâà, ïîêðèâàò ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ïîëåçíèÿ ñðîê íà èçïîëçâàíå íà àêòèâà;
	2. ïðåõâúðëÿíåòî íà ñîáñòâåíîñòòà íà ëèçèíãîïîëó÷àòåëÿ ùå ñå èçâúðøè êúì êðàÿ íà ñðîêà íà äîãîâîðà.
	35. "Íåðàçïðåäåëÿåìè äàíú÷íè ðàçõîäè" ñà âñè÷êè ðàçõîäè çà ïðîäàæáè, àäìèíèñòðàòèâíè, ôèíàíñîâè è èçâúíðåäíè ðàçõîäè, êîèòî íå ñå îòíàñÿò ñàìî êúì îïðåäåëåíà äåéíîñò è ñà ñâúðçàíè ñ îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòèòå, çà êîèòî ñå ïîëçâà ïðåîòñòúïâàíå íà äàíúê âúðõó ïå÷àëáàòà.
	36. "Íåðàçïðåäåëÿåìè äàíú÷íè ïðèõîäè" ñà âñè÷êè ôèíàíñîâè è èçâúíðåäíè ïðèõîäè, êîèòî íå ïðîèçòè÷àò îò îñúùåñòâÿâàíåòî ñàìî íà îïðåäåëåíà äåéíîñò è ñà ñâúðçàíè ñ îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòèòå, çà êîèòî ñå ïîëçâà ïðåîòñòúïâàíå íà äàíúê âúðõó ïå÷àëáàòà.
	37. "Ïðîèçâîäñòâåíà äåéíîñò" çà öåëèòå íà ÷ë. 96 å ïðîöåñúò íà ñúçäàâàíå íà íîâ ïðîäóêò ÷ðåç ìåõàíè÷íî, ôèçè÷íî èëè õèìè÷íî ïðåîáðàçóâàíå (îáðàáîòêà èëè ïðåðàáîòêà) íà ñóðîâèíè è ìàòåðèàëè ñ öåë ïîñëåäâàùà ðåàëèçàöèÿ.
	38. "Ïúðâîíà÷àëíà èíâåñòèöèÿ" å èíâåñòèöèÿòà âúâ:
	à) äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè àêòèâè çà ñúçäàâàíå íà íîâî ïðåäïðèÿòèå, çà ðàçøèðÿâàíå íà ñúùåñòâóâàùî ïðåäïðèÿòèå èëè çà çàïî÷âàíå íà äåéíîñò, âîäåùà äî ñúùåñòâåíè ïðîìåíè íà ïðîèçâåæäàíèÿ ïðîäóêò èëè íà ïðîèçâîäñòâåíèÿ ïðîöåñ íà ñúùåñòâóâàùî ïðåäïðèÿòèå, ñâúðçàíà ñ ðàöèîíàëèçàöèÿ, äèâåðñèôèêàöèÿ (ðàçíîîáðàçÿâàíå) èëè ìîäåðíèçàöèÿ; íå å ïúðâîíà÷àëíà èíâåñòèöèÿ èíâåñòèöèÿòà â àêòèâ, êîéòî çàìåñòâà ñúùåñòâóâàù àêòèâ ñúñ ñõîäíè óïîòðåáà è õàðàêòåðèñòèêè, êàêòî è ïðèäîáèâàíåòî íà òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà îò äàíú÷íî çàäúëæåíè ëèöà â îòðàñúë òðàíñïîðò;
	á) ïàòåíòè, ëèöåíçèè è íîó-õàó.
	39. "Ïðåäïðèÿòèå â çàòðóäíåíèå" å ïðåäïðèÿòèå, çà êîåòî ñà íàëèöå åäíîâðåìåííî ñëåäíèòå êðèòåðèè:
	à) çà äðóæåñòâî ñ îãðàíè÷åíà îòãîâîðíîñò èëè àêöèîíåðíî äðóæåñòâî - êîãàòî ðåãèñòðèðàíèÿò ìó êàïèòàë íàìàëåå ñ ïîâå÷å îò 50 íà ñòî, êàòî ïîâå÷å îò 25 íà ñòî îò íàìàëåíèåòî å ïðåç ïîñëåäíèòå 12 ìåñåöà;
	á) çà âñè÷êè îñòàíàëè äðóæåñòâà - êîãàòî ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà èì ñîáñòâåí êàïèòàë ïî ñ÷åòîâîäíè äàííè íàìàëåå è ïîâå÷å îò 25 íà ñòî îò íàìàëåíèåòî å ïðåç ïîñëåäíèòå 12 ìåñåöà;
	â) èëè ñà íàëèöå óñëîâèÿòà íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí èëè íà çàêîíîäàòåëñòâîòî ïî ìÿñòî íà ðåãèñòðàöèÿ çà îòêðèâàíå íà ïðîöåäóðà ïî íåñúñòîÿòåëíîñò.
	40. "Ìèíèìàëíà ïîìîù" å îïðåäåëåíàòà ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 1, àë. 6 îò Çàêîíà çà äúðæàâíèòå ïîìîùè çà ïåðèîäà ñëåä 31 äåêåìâðè 2004 ã.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Заварените от този закон лица, ползващи приспадане на загуби от минали години, възникнали на основание на глава четвърта от Закона за корпоративното подоходно облагане до влизането в сила на този закон, ги приспадат по реда на този закон до изчерпване на загубите или до изтичане на петгодишен срок, включително за банките, от възникването им.
§ 3. За данъка върху нарастването на средствата за работна заплата, данъка за общините, корпоративния данък и данъка върху доходите на физическите лица се прилага чл. 45, ал. 1.
§ 4. Наличните към датата на влизане в сила на този закон стоково-материални запаси се завеждат в регистъра за краткотрайни материални данъчни активи по историческа цена на придобиване. Не се счита за промяна в счетоводната политика промяната на счетоводния метод на отписване на тези активи, в случай че до влизането на този закон в сила е прилаган друг счетоводен метод на отписване, различен от посочения в чл. 31, ал. 3.
§ 5. При промяна на счетоводния метод за признаване на печалби или загуби от инвестиции в дъщерни дружества, асоциирани предприятия и смесени предприятия, както и на приходи в резултат от разпределение на дивиденти, в случай че до влизането на този закон в сила е прилаган друг счетоводен метод, различен от посочения в чл. 39, не се прилага чл. 44.
§ 6. Невъзстановените към 31 декември 2005 г. суми от регулиране на слабата капитализация в резултат от прилагането на чл. 26 от Закона за корпоративното подоходно облагане при спазване на действащото законодателство към датата на възникването им, се считат за данъчен амортизируем актив с данъчна амортизируема стойност, равна на разликата между сумата на увеличенията за 2003, 2004 и 2005 г. и сумата на намаленията за 2004 и 2005 г. в резултат от прилагането на чл. 26 от Закона за корпоративното подоходно облагане и се амортизират с 20 на сто, като следва да се включат в данъчния амортизационен план за 2006 г.
§ 7. Àêòèâèòå, âêëþ÷åíè â äàíú÷íèÿ àìîðòèçàöèîíåí ïëàí êúì 
31 äåêåìâðè 2005 ã. íà îñíîâàíèå íà Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå, ñå çàâåæäàò â äàíú÷íèÿ àìîðòèçàöèîíåí ïëàí ïî òîçè çàêîí ñ äàíú÷íà àìîðòèçèðóåìà ñòîéíîñò, ðàâíà íà àìîðòèçèðóåìàòà ñòîéíîñò, îïðåäåëåíà ñúãëàñíî Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå.
§ 8. Çà íàëè÷íèòå ïðè âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí äúëãîòðàéíè àêòèâè, âêëþ÷åíè â äàíú÷íèÿ àìîðòèçàöèîíåí ïëàí íà îñíîâàíèå íà Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå, ñå çàïàçâàò ïðàâèëàòà çà òÿõíîòî òðåòèðàíå êàòî äúëãîòðàéíè àêòèâè è èçèñêâàíåòî íà ÷ë. 49, àë. 2, ò. 4, ñúîòâåòíî àë. 3, ò. 4, íå ñå ïðèëàãà çà òÿõ.

§ 9. (1) За частта от формирания преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2003 г., който е увеличил данъчно признатите разходи за амортизации по реда на отменения Закон за корпоративното подоходно облагане и/или води до увеличаване на данъчната балансова стойност на активите, включени в данъчния амортизационен план към датата на влизането в сила на този закон или към датата на съставяне на начален данъчен амортизационен план, се дължи еднократен данък.
(2) Данъкът по ал. 1 се дължи от лицата, които са формирали данъчна основа по общия ред на отменения Закон за корпоративното подоходно облагане. Лицата, които съставят начален данъчен амортизационен план по този закон, са длъжни да изготвят справка за преоценъчния резерв по ал. 1.
(3) Размерът на данъчната основа по ал. 1 се определя на базата на преоценъчния резерв по ал. 2 към датата на влизането в сила на този закон.
(4) Данъкът по ал. 1 е в размер 6 на сто и се декларира с годишната данъчна декларация за 2006 г.
(5) Данъкът се внася на четири равни вноски в следните срокове:
1. ïúðâà âíîñêà – äî 30 àïðèë 2007 ã.
2. âòîðà âíîñêà – äî 30 àïðèë 2008 ã.
3. òðåòà âíîñêà - äî 30 àïðèë 2009 ã.
4. ÷åòâúðòà âíîñêà – äî 30 àïðèë 2010 ã.

§ 10. Íåçàâèñèìî îò ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 70, àë. 5, àâòîðñêèòå è ëèöåíçèîííèòå âúçíàãðàæäåíèÿ, íà÷èñëåíè â ïîëçà íà ÷óæäåñòðàííèòå ëèöà è ïðè óñëîâèÿòà, ïîñî÷åíè â ÷ë. 70, àë. 5 è 6, ïîäëåæàò íà îáëàãàíå ñ äàíúê ïðè èçòî÷íèêà ïî ðåäà íà òîçè çàêîí â ðàçìåðè, êàêòî ñëåäâà:
	1. äåñåò íà ñòî çà ïúðâèòå ÷åòèðè ãîäèíè ñëåä äàòàòà íà ïðèñúåäèíÿâàíå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç;
	2. ïåò  íà ñòî çà ïåðèîäà îò èçòè÷àíåòî íà ñðîêà ïî ò. 1 äî 1 
ÿíóàðè 2015 ã.
§ 11. Â Çàêîíà çà äàëåêîñúîáùåíèÿòà (îáí., ÄÂ, áð. 88 îò 2003 ã.; èçì. è äîï., áð. 19 îò 2005 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 112, àë. 3 èçðå÷åíèå âòîðî ñå çàëè÷àâà.
2. Â § 1, ò. 19 îò äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè äóìèòå”êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå” ñå çàìåíÿò ñ „ êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè”.
§ 12. Â Çàêîíà çà õàçàðòà (îáí., ÄÂ, áð. 51 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 103 îò 1999 ã., áð. 53 îò 2000 ã., áð. 1, 102 è 110 îò 2001 ã., áð. 75 îò 2002 ã., áð. 31 îò 2003 ã. è áð. 70 îò 2004 ã.)  â ÷ë. 6, àë. 2 è â § 11 îò ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè äóìèòå “ïî ÷ë. 2à îò Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå” ñå çàìåíÿò ñ  “ïî ÷ë. 65, àë. 1, àë. 3 è 5 îò Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè”.
§ 13. Â Êîäåêñà çà ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå (îáí., ÄÂ, áð. 110 îò 1999 ã.; Ðåøåíèå ¹ 5 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 2000 ã. - áð. 55 îò 2000 ã.; èçì. è äîï., áð. 64 îò 2000 ã.; áð. 1, 35 è 41 îò 2001 ã., áð. 1, 10, 45, 74, 112, 119 è 120 îò 
2002 ã., áð. 8, 42, 67, 95, 112 è 114 îò 2003 ã. è áð. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 è 115 îò 2004 ã.) ñå ïðàâÿò èçìåíåíèÿ:
	1. Â ÷ë. 160 àë. 1 ñå îòìåíÿ.
	2. Â ÷ë. 162 äóìèòå “Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå” ñå çàìåíÿò ñúñ  “Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè”.
	3. Â ÷ë. 253 àë. 1 îòìåíÿ.
	4. Â ÷ë. 255 äóìèòå  “Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå” ñå çàìåíÿò ñúñ “Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè”.
	5. Â ÷ë. 310 àë. 1 ñå îòìåíÿ.
	6. Â ÷ë. 312 äóìèòå “Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå” ñå çàìåíÿò ñúñ “Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè”.

§ 14. Â Çàêîíà çà ñ÷åòîâîäñòâîòî (îáí., ÄÂ, áð. 98 îò 2001 ã.; èçì. è äîï., áð. 91 îò 2002 ã. è áð. 96 îò 2004 ã.) â § 1 îò äîïúëíèòåëíàòà ðàçïîðåäáà  ò. 13 ñå èçìåíÿ òàêà:
	“13. “Ìÿñòî íà ñòîïàíñêà äåéíîñò" å ìÿñòîòî íà ñòîïàíñêà äåéíîñò ïî ñìèñúëà íà § 1, ò. 5 îò Äàíú÷íîîñèãóðèòåëíèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ.”

§ 15.  Â Çàêîíà çà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà (îáí., ÄÂ, áð. 23 îò1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 28 îò 2000 ã., áð. 108 îò 2001 ã., áð. 47 îò 2002 ã., áð. 86 îò 2003 ã. è 
áð. 28 îò 2005 ã.) ÷ë. 64 ñå îòìåíÿ.

§ 16. Â Òúðãîâñêèÿ çàêîí (îáí., ÄÂ, áð. 48 îò 1991 ã.; èçì. è äîï., áð. 25 îò 1992 ã., áð. 61 è 103 îò 1993 ã., áð. 63 îò 1994 ã., áð. 63 îò 1995 ã., áð. 42, 59, 83, 86 è 104 îò 1996 ã., áð. 58, 100 è 124 îò 1997 ã., áð. 39, 52 è 70 îò 1998 ã., áð. 33, 42, 64, 81, 90, 103 è 114 îò 1999 ã., áð. 84 îò 2000 ã., áð. 28, 61 è 96 îò 2002 ã., áð. 19, 31 è 58 îò 2003 ã. è áð. 31 îò 2005 ã.) â ÷ë. 273, àë. 1 ñå ñúçäàâà íîâî èçðå÷åíèå âòîðî: “Êúì èñêàíåòî çà çàëè÷àâàíå ñå ïðèëàãà àêòóàëíî óäîñòîâåðåíèå çà ëèïñà íà äàíú÷íè çàäúëæåíèÿ.”, à äîñåãàøíîòî èçðå÷åíèå âòîðî ñòàâà èçðå÷åíèå òðåòî.

§ 17. Â Çàêîíà çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ (îáí., ÄÂ, áð. 81 îò 2004 ã.; èçì., áð. 28 îò 2005 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 26, ò. 2 äóìèòå ”êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå” ñå çàìåíÿò ñ “êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè”.
2. Â ÷ë. 40, àë. 3 äóìèòå ”êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå” ñå çàìåíÿò ñ “êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè”.

§ 18. Â Çàêîíà çà ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè (îáí., ÄÂ, áð. 117 îò 1997 ã.; èçì. è äîï., áð. 71, 83, 105 è 153 îò 1998 ã. áð. 103 îò 1999 ã., áð. 34 è 102 îò 
2000 ã., áð. 109 îò 2001 ã., áð. 28, 45, 56 è 119 îò 2002 ã., áð. 84 è 112 îò 2003 ã. è áð. 6, 18, 36, 70 è 106 îò 2004 ã.) â § 1, ò. 6 îò Äîïúëíèòåëíàòà ðàçïîðåäáà äóìèòå ”êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå” ñå çàìåíÿò ñ “êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè”.

§ 19. Òîçè çàêîí îòìåíÿ Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå (îáí., ÄÂ, áð. 115 îò 1997 ã.; ïîïð., áð. 19 îò 1998 ã.; èçì. è äîï., áð. 21 è 153 îò 1998 ã., áð. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 è 111 îò 1999 ã., áð. 105 è 108 îò 2000 ã., áð. 34 è 110 îò 2001 ã., áð. 45, 61, 62 è 119 îò 2002 ã., áð. 42 è 109 îò 2003 ã. è  áð. 18, 53  è 107 îò 2004 ã.).

§ 20. Òîçè çàêîí âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2006 ã., ñ èçêëþ÷åíèå íà ÷ë. 39, àë. 2, ÷ë. 67, àë. 10 è 11, ÷ë. 70, àë. 5 è 6 è ÷ë. 82, êîèòî âëèçàò â ñèëà íà 
1 ÿíóàðè íà ãîäèíàòà íà ïðèñúåäèíÿâàíå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ êúì Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.


Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕ²Õ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………   …………… 2005 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.




ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Áîðèñëàâ Âåëèêîâ)
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 êúì ÷ë. 87 è 88

(â ñèëà äî äàòàòà íà ïðèåìàíåòî
íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç)




Ðåãèîíàëíà êàðòà çà äúðæàâíà ïîìîù

	1. Öÿëàòà òåðèòîðèÿ íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñå ðàçãëåæäà êàòî çîíà, ïðèåìëèâà çà ðåãèîíàëíà ïîìîù, èäåíòè÷íà ñ òåçè çîíè íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò, îïèñàíè â ÷ë. 87, ïàðàãðàô 3, áóêâà "à" îò Äîãîâîðà çà ñúçäàâàíå íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò.
	2.1. Òàâàíèòå íà èíòåíçèòåòà íà ðåãèîíàëíàòà ïîìîù, ïðèëîæèìè íà öÿëàòà òåðèòîðèÿ íà Áúëãàðèÿ, ñå îãðàíè÷àâàò äî 50 íà ñòî íåòåí åêâèâàëåíò íà ïîìîùòà.
	2.2. Òåçè òàâàíè ìîæå äà áúäàò ïîâèøåíè ñ 15 ïðîöåíòíè òî÷êè áðóòåí åêâèâàëåíò çà ïîìîù, îòïóñíàòà çà ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ. Òå ïðåäñòàâëÿâàò ãîðíèòå ãðàíèöè çà îáùèÿ ðàçìåð íà ïîìîùòà, êîãàòî ñå ïðåäîñòàâÿ ñúâìåñòíî ïîäïîìàãàíå ïî íÿêîëêî ðåãèîíàëíè ñõåìè, è íåçàâèñèìî äàëè òÿ å îò ìåñòíè, ðåãèîíàëíè, íàöèîíàëíè èçòî÷íèöè èëè îò èçòî÷íèöè íà Îáùíîñòòà.
	3. Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ñ ðåøåíèå îïðåäåëÿ:
	à) ñúîòâåòíèòå ðàéîíè â ñòðàíàòà, ñúãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèòå äàííè, ïîäàäåíè çà ãîäèíèòå îò 1998 äî 2000, â êîèòî áðóòíèÿò âúòðåøåí ïðîäóêò è ñòàíäàðòèòå íà ïîêóïàòåëíà ñïîñîáíîñò íà ãëàâà îò íàñåëåíèåòî íå íàäâèøàâàò 60 íà ñòî îò ñðåäíèòå çà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò;
	á) ìàêñèìàëíèòå èíòåíçèòåòè íà ïîìîùòà, ïðèëîæèìè âúâ âñåêè åäèí îò ðàéîíèòå ïî áóêâà "à";
	â) äðóãè êðèòåðèè è èçèñêâàíèÿ, ïðèëîæèìè âúâ âñåêè åäèí îò ðàéîíèòå ïî áóêâà "à".
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êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè


Ñ îãëåä ïîäãîòîâêàòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ çà ÷ëåíñòâî â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç (ÅÑ) è â èçïúëíåíèå íà ïîåòèÿ àíãàæèìåíò çà ñòàðòèðàíåòî íà Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå (ÍÀÏ) ïî Ïðîåêòà çà ðåôîðìà â àäìèíèñòðàöèÿòà ïî ïðèõîäèòå, åäíà îò íàé-âàæíèòå ïðåäïîñòàâêè çà îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïðîåêòà å èçâúðøâàíåòî íà íåîáõîäèìèòå çàêîíîäàòåëíè ïðîìåíè. Öåëòà íà ðåôîðìàòà å ÍÀÏ äà ïîåìå îòãîâîðíîñòòà çà ñúáèðàíå íà äàíúöèòå è îñèãóðèòåëíèòå âíîñêè, ñëåä êàòî ñå èçâúðøè íåîáõîäèìàòà ïîäãîòîâêà â îáëàñòòà íà íîðìàòèâíàòà óðåäáà, èíôîðìàöèîííèòå òåõíîëîãèè, ìàòåðèàëíàòà áàçà, ÷îâåøêèòå ðåñóðñè è áèçíåñ ïðîöåñèòå. Ñúùåâðåìåííî äàíú÷íàòà àäìèíèñòðàöèÿ è Íàöèîíàëíèÿò îñèãóðèòåëåí èíñòèòóò (ÍÎÈ) òðÿáâà äà ïðåîáðàçóâàò ñâîèòå ñòðóêòóðè è ïðîöåäóðè è äà ãè ïîäãîòâÿò çà èíòåãðèðàíå â ÍÀÏ.
Êàòî ïúðâà ñòúïêà çà èçâúðøâàíåòî íà íåîáõîäèìèòå ïðîìåíè å ïðèåòèÿò îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå Çàêîí çà Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå . Ïðîåêòúò ïîëó÷è ïúëíàòà ïîäêðåïà íà áúëãàðñêîòî ïðàâèòåëñòâî, áèçíåñà è îáùåñòâîòî êàòî öÿëî.
Îñíîâíàòà öåë íà Ïðîåêòà çà ðåôîðìà â àäìèíèñòðàöèÿòà ïî ïðèõîäèòå å äà ñå ñòèìóëèðà ñúçäàâàíåòî è ôóíêöèîíèðàíåòî íà óñòîé÷èâà ñèñòåìà çà ñúáèðàíå íà ïóáëè÷íèòå âçåìàíèÿ â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïîñðåäñòâîì ñúçäàâàíåòî íà èêîíîìè÷åñêè åôåêòèâíà ñèñòåìà, êîÿòî äà ïîäïîìàãà ðàçâèòèåòî íà ÷àñòíèÿ ñåêòîð è äà îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà çà ïðèñúåäèíÿâàíå êúì ÅÑ. Ïðåäâèæäà ñå ÍÀÏ äà ãàðàíòèðà ñòàáèëíîñò íà ïðèõîäèòå, âèñîêî íèâî íà ñúáèðàåìîñò, âèñîêî êà÷åñòâî íà îáñëóæâàíå íà äàíúêîïëàòöèòå è îñèãóðèòåëèòå/ñàìîîñèãóðÿâàùèòå ñå è äà íàìàëè òåõíèòå ðàçõîäè.
Óñïåøíîòî ïðîâåæäàíå íà äàíú÷íàòà ïîëèòèêà â ñòðàíàòà, ñâúðçàíà ñúñ çàïî÷íàëàòà ðåôîðìà â  àäìèíèñòðàöèÿòà ÷ðåç ñúçäàâàíåòî íà Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå ñúçäàäå íåîáõîäèìèòå ïðåäïîñòàâêè è óñëîâèÿ çà ðåàëèçàöèÿ íà ñëåäâàùàòà íåîáõîäèìà ñòúïêà, à èìåííî ïîäãîòâÿíå è ïðèåìàíå íà öÿëîñòåí ïàêåò îò äàíú÷íè çàêîíè âúâ âðúçêà ñ ïðåêèòå äàíúöè, äàíúêà âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò è ôèñêàëíèòå óñòðîéñòâà.

Îñíîâíèòå öåëè íà ïîäãîòâåíèÿ ïàêåò îò ïðîåêòè íà äàíú÷íè çàêîíè ñà:
1. Ñúçäàâàíå íà íåîáõîäèìèòå óñëîâèÿ çà ôóíêöèîíèðàíåòî íà ÍÀÏ.
2. Ñòèìóëèðàíå íà çàäúëæåíèòå ëèöà – êëèåíòè íà àäìèíèñòðàöèÿòà, - êúì äîáðîâîëíî èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà èì.
3. Õàðìîíèçèðàíå íà áúëãàðñêîòî äàíú÷íî çàêîíîäàòåëñòâî ñúñ ïðàâîòî íà ÅÑ.

Ïðè èçãîòâÿíåòî íà ïðîåêòà íà Çàêîí çà êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè ñà âçåòè ïðåäâèä íàòðóïàíèÿò îïèò è óñòàíîâåíàòà ïðàêòèêà ïî ïðèëàãàíåòî íà äåéñòâàùèÿ Çàêîí çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå (ÇÊÏÎ).

Îñíîâíàòà öåë íà çàêîíîïðîåêòà çà Çàêîí çà êîðïîðàòèâíèòå äàíúöè å äà ñå ïðåìàõíå ñëîæíàòà ìåõàíè÷íà è òðóäíî ðàçáèðàåìà êàêòî çà äàíú÷íî çàäúëæåíèòå ëèöà, òàêà è çà äàíú÷íèòå îðãàíè òåõíèêà íà ïðåîáðàçóâàíå íà ñ÷åòîâîäíèÿ ôèíàíñîâ ðåçóëòàò /îñîáåíî â ÷àñòòà îòíîñíî äàíú÷íè âðåìåííè ðàçëèêè/, äîïúëíèòåëíî óòåæíåíà è óñëîæíåíà îò âúâåæäàíåòî íà Ìåæäóíàðîäíèòå ñ÷åòîâîäíè ñòàíäàðòè, êîèòî ïîçâîëÿâàò îòíîñèòåëíî ãîëÿìà ñâîáîäà íà èçáîð îòíîñíî íà÷èíà è ìåòîäèòå íà îò÷èòàíå íà ñòîïàíñêèòå îïåðàöèè íà ïðèíöèïà íà ïðåäïàçëèâîñòòà. Òîâà îò äðóãà ñòðàíà âîäè äî ïðîòèâîðå÷èÿ ïðè ïðèëàãàíå íà íîðìèòå íà ñ÷åòîâîäíîòî çàêîíîäàòåëñòâî è òåõíèÿ äàíú÷åí åôåêò. Äàíú÷íîòî îáëàãàíå èçèñêâà ìíîãî ïî-ñèãóðåí ïîäõîä ïðè ïðèçíàâàíåòî íà ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå, åäíàêâî ïðèëîæèì ñïðÿìî âñè÷êè äàíú÷íî çàäúëæåíè ëèöà áåç îãëåä íà ïðèëàãàíèòå îò òÿõ ìåòîäè íà ñ÷åòîâîäíî îòðàçÿâàíå. 
Â ïîñëåäíèòå íÿêîëêî ãîäèíè åæåãîäíî ñ èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ íà ÇÊÏÎ ñå ïðàâÿò îïèòè çà îòñòðàíÿâàíå íà òîâà ïðîòèâîðå÷èå ÷ðåç èçêëþ÷èòåëíî ñëîæíà òåõíèêà íà ìåõàíè÷íî ïðèáàâÿíå è èçâàæäàíå êúì ñ÷åòîâîäíèÿ ôèíàíñîâ ðåçóëòàò íà îïðåäåëåíè ñóìè, ïîíÿêîãà â òå÷åíèå íà íÿêîëêî äàíú÷íè ïåðèîäà, êàòî çàêîíîâèòå íîðìè áîðàâÿò ïðåäèìíî ñúñ ñ÷åòîâîäíà òåðìèíîëîãèÿ, ñúçäàâàùà ñúùåñòâåíà òðóäíîñò ïðè òúëêóâàíåòî è ïðèëàãàíåòî íà çàêîíà.
Â ïðîåêòà å ïðåäëîæåíà ïî-ïðîñòà è ïî-ëåñíî ðàçáèðàåìà òåõíèêà çà îáðàçóâàíå íà îáëàãàåìàòà ïå÷àëáà, êàòî îñíîâíîòî é ïðåäèìñòâî å îòñòðàíÿâàíåòî íà âðåìåííèòå ðàçëèêè è ïðîäúëæèòåëíîòî èì ïðèáàâÿíå è èçâàæäàíå çà äàíú÷íè öåëè. Ñúùåâðåìåííî å çàïàçåí ïðèíöèïúò çà îïðåäåëÿíå íà äàíú÷íàòà îñíîâà íà áàçà âîäåíîòî îò ëèöàòà ñ÷åòîâîäñòâî. Íà ïðàêòèêà òîâà âîäè äî çàäúëæåíèå çà ëèöàòà äà âîäÿò äàíú÷íà îò÷åòíîñò âúç îñíîâà íà äàííèòå îò íîðìàëíîòî ñ÷åòîâîäíî îò÷èòàíå. Ñëåäâà îáà÷å äà ñå ïîä÷åðòàå, ÷å çà ìàëêèòå è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ íà ïðàêòèêà ðàçëèêà ìåæäó ñ÷åòîâîäíîòî è äàíú÷íîòî îò÷èòàíå ùå èìà ñàìî â èçêëþ÷èòåëíè ñëó÷àè. Îòíîñíî ãîëåìèòå ïðåäïðèÿòèÿ ìîæå äà ñå òâúðäè, ÷å òÿõíîòî ïîëîæåíèå íå ñå óòåæíÿâà, òúé êàòî è ñúãëàñíî ñåãà äåéñòâàùîòî çàêîíîäàòåëñòâî òå èçâúðøâàò ïðîñëåäÿâàíå íà îòäåëíèòå ñòîïàíñêè îïåðàöèè è ñà äëúæíè äà îòðàçÿò âñè÷êè ðàçëèêè ìåæäó ñ÷åòîâîäíîòî èì îò÷èòàíå è äàíú÷íîòî èì òðåòèðàíå, êàòî çà ïîñòèãàíå íà òàçè öåë íàé ÷åñòî èçïîëçâàò äîïúëíèòåëíè ñîôòóåðíè ìîäóëè êúì ñ÷åòîâîäíèòå ñè ïðîãðàìè.
Ïðåäëîæåíèÿò â çàêîíîïðîåêòà ìîäåë, îñâåí ïîñî÷åíèòå ïðåäèìñòâà, ùå ïîçâîëè è íàòðóïâàíå è àíàëèçèðàíå íà ðåàëíà èíôîðìàöèÿ çà äåéíîñòòà íà çàäúëæåíèòå ëèöà.
	Ñúùåâðåìåííî çà ôèíàíñîâèòå ïðåäïðèÿòèÿ (áàíêîâè, çàñòðàõîâàòåëíè 
è ò.í.) ñà ïðåäëîæåíè ïðàâèëà îòíîñíî îáðàçóâàíå íà îáëàãàåìàòà ïå÷àëáà, ñúîáðàçåíè ñúñ ñïåöèôèêàòà íà òÿõíàòà äåéíîñò è íåïîçâîëÿâàùè îòêëîíåíèÿ îò ðåãóëàöèèòå, ïðåäâèäåíè â ñïåöèàëíèòå íîðìàòèâíè àêòîâå, ðåãëàìåíòèðàùè òÿõíàòà äåéíîñò.
	Ïî íîâ íà÷èí ñå ïðåäëàãà äà áúäå ðåãóëèðàíî äàíú÷íîòî îáëàãàíå íà áþäæåòíèòå ïðåäïðèÿòèÿ è þðèäè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî íå ñà òúðãîâöè, êàòî íîâàòà ðåãëàìåíòàöèÿ èçáÿãâà íåñïðàâåäëèâîòî îáëàãàíå âúðõó ïðèõîäèòå îò ñòîïàíñêà äåéíîñò.
	Çà ïðúâ ïúò â áúëãàðñêîòî äàíú÷íî çàêîíîäàòåëñòâî ñå ïðåäâèæäà âúâåæäàíå íà îïðåäåëåíèå çà “ìåñòíî þðèäè÷åñêî ëèöå” ñúãëàñíî òðàéíàòà åâðîïåéñêà ïðàêòèêà. Ëèïñàòà íà äåôèíèöèÿ íà òîâà  ïîíÿòèå ìîæå äà ñå ïîñî÷è êàòî íåäîñòàòúê íà âñè÷êè äåéñòâàëè â òàçè îáëàñò íîðìàòèâíè àêòîâå. Ðàçãðàíè÷åíèåòî íà äîõîäèòå ñ èçòî÷íèê â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà å íàïðàâåíî ñàìî â òîçè çàêîíîïðîåêò, êàòî ñå èçáÿãâà íåíóæíîòî, ïðîòèâîðå÷èâî è íååäíàêâî èçáðîÿâàíå íà òåçè èçòî÷íèöè â äâà ñåãà äåéñòâàùè çàêîíè - Çàêîíà çà îáëàãàíå äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà (ÇÎÄÔË) è ÇÊÏÎ.
	Ïîðàäè íåîáõîäèìîñòòà îò èçðàâíÿâàíå è óåäíàêâÿâàíå íà îñíîâèòå çà äàíú÷íî îáëàãàíå è ñîöèàëíî îñèãóðÿâàíå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà å ïðîìåíåí ðåæèìúò íà äàíú÷íî òðåòèðàíå íà ñîöèàëíèòå ðàçõîäè, êàòî àêî ñúùèòå ìîãàò äà áúäàò ïåðñîíèôèöèðàíè, ùå ñå îáëàãàò ïî ðåäà íà ÇÎÄÔË. Òîâà öåëè äà ïðåäîòâðàòè ÷åñòî ñðåùàíàòà ïðàêòèêà äà ñå èçïëàùàò òðóäîâè âúçíàãðàæäåíèÿ ïîä ôîðìàòà íà ñîöèàëíè ðàçõîäè, êàòî ïî òîçè íà÷èí ñå ñïåñòÿâàò çàäúëæèòåëíèòå îñèãóðèòåëíè âíîñêè.
	Âúâ âðúçêà ñ îñâîáîæäàâàíåòî íà äðóæåñòâàòà ñúñ ñïåöèàëíà èíâåñòèöèîííà öåë îò äàíúê âúðõó ïå÷àëáàòà è òÿõíîòî çàêîíîâî çàäúëæåíèå äà ðàçïðåäåëÿò äèâèäåíò âñÿêà ãîäèíà ñå ïðåäëàãà âúâåæäàíåòî íà òðåòèðàíåòî íà íåðàçïðåäåëåíà ïå÷àëáà êàòî äèâèäåíò ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ, ñ îãëåä ïðåäîòâðàòÿâàíå íà îòêëîíåíèåòî îò äàíú÷íî îáëàãàíå.
	Ñúñ çàêîíîïðîåêòà å ïðåäëîæåíî äàíú÷íî çàäúëæåíèòå ëèöà äà ïðàâÿò òðèìåñå÷íè àâàíñîâè âíîñêè íà áàçà íà ôàêòè÷åñêèÿ ðåçóëòàò ñ íàòðóïâàíå. Òîçè ïîäõîä å ïî-ñïðàâåäëèâ, òúé êàòî ïî òîçè íà÷èí çàäúëæåíèåòî çà àâàíñîâè âíîñêè å îáâúðçàíî ñ ôàêòè÷åñêèÿ ðåçóëòàò îò òåêóùàòà ãîäèíà, à íå ñ ïå÷àëáàòà îò ïðåäøåñòâàùàòà.
Âúâ âðúçêà ñ ïðåäëîæåíîòî â ïðîåêòà çà íîâ ÇÎÄÔË ïðåìàõâàíå íà ïàòåíòíèÿ äàíúê, â çàêîíîïðîåêòà å ïðåäëîæåíî âúâåæäàíåòî íà ìèíèìàëåí àâàíñîâ äàíúê, îïðåäåëÿí íà áàçàòà íà ïðåçþìèðàíà ïå÷àëáà, êàòî ñå äàâà âúçìîæíîñò íà çàäúëæåíèòå ëèöà äà ïðèñïàäíàò òîçè äàíúê îò äúëæèìèÿ çà ïîñëåäâàùè ïåðèîäè äàíúê âúðõó ïå÷àëáàòà. Ñúùåâðåìåííî îò çàäúëæåíèåòî çà òàêúâ äàíúê ñà îñâîáîäåíè ðåäèöà ïðåäïðèÿòèÿ êàòî íîâîó÷ðåäåíèòå, ïîëó÷àâàùèòå ñóáñèäèÿ îò äúðæàâàòà èëè îáùèíèòå, èçïúëíÿâàùèòå ñïåöèàëíè èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè. Âúâåæäàíåòî íà òîçè àâàíñîâ äàíúê öåëè äà ãàðàíòèðà ìèíèìàëíè ïðèõîäè â ðåïóáëèêàíñêèÿ áþäæåò, êàòî ñúùåâðåìåííî çàïàçâà ïðèíöèïà íà ñïðàâåäëèâîñò è îò÷èòàíå íà ðåàëíî ðåàëèçèðàíèòå ïå÷àëáè ÷ðåç âúçìîæíîñòòà çà áúäåùî ïðèñïàäàíå ïðåç ïðîäúëæèòåëåí ïåðèîä îò âðåìå. 
Çà ïðúâ ïúò ñå âúâåæäàò ïîäðîáíè ïðàâèëà îòíîñíî èçêëþ÷èòåëíîòî ñëîæíàòà ìàòåðèÿ íà äàíú÷íîòî îáëàãàíå íà ìåñòàòà íà ñòîïàíñêà äåéíîñò.
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