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

									Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(Обн. ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 1, 44, 62, 64 ,103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 2 8, 45 и  117 от 2002 г., бр. 37, 42, 8 6 и 109 от 2003 г. и бр. 53,70 и 108 от 2004 година).


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

§ 2. В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения, относно срока за възстановяване на данъчния кредит:

1. В т. 2, накрая текста "три поредни едномесечни данъчни периоди" става "два поредни едномесечни данъчни периоди."

2. В т. 5 текста "тези три едномесечни периода" става "тези два едномесечни периода"

3. В т. 6 текста:: "започва да тече нов тримесечен период" става: "започва да тече нов двумесечен период".

 4. На всякъде в закона думите "тримесечен" се заменят с "двумесечен", а думите "три месеца" - с "два месеца".

§ 3. В чл. 77, ал. 2, изречение второ добива следната редакция: 

"В същия срок се възстановява данъкът, когато лицето е платило не по-малко от 80 на сто от начисления му данък, за който е упражнило правото на данъчен кредит за периода по ДДС-сметка на доставчиците."

§ 4.  В чл. 110, ал. 1 числото "50" се изменя на "25".

§ 5. Законът влиза в сила от 1 юли 2005 година.



				





МОТИВИ 


1. В предишния Закон за ДДС данъчната ставка първоначално беше 18 на сто, но от 1 юли 1996 г. бе завишена на 22 на сто. От 1 януари 1999 г. в сила е основна данъчна ставка от 20 на сто, която е една от твърде високите ставки по ДДС в европейските страни. В европейската директива по ДДС не се допуска прилагането на данъчна ставка по-ниска от 15 на сто, която е възприета като основна ставка в повече европейски страни. Отделно от основната данъчна ставка в редица държави се прилагат и диференцирани облекчителни данъчни ставки. У нас такива ставки липсват, което още повече налага намаляването на основната данъчна ставка по ДДС. 

2. С предложените промени в чл. 77, ал. 1 се продължава прекъсната от известно време тенденция за съкращаване на срока за възстановяване на данъчния кредит. Напълно възможно е данъчната администрация вече да връща данъчен кредит за срок от 2 месеца, дори и по-малко. Сега ускорено възстановяване на ДДС има при износ – 30 дни, при внос по инвестиционен проект - 10 дни и при плащане не по-малко от 80% по “ДДС-сметка” – 45 дни. 
Назряла е необходимостта за общо съкращаване на срока за възстановяване на данъчния кредит.
 
3. Последното ни предложение касае размера на регистрационния праг. Неговото намаляване води към подготовка за постепенно преминаване на неограничена регистрация по избор, както беше по първия Закон за ДДС от 1993 г., и каквато е сегашната практика в европейските страни. Време е нашата данъчна администрация да е напълно готова за посрещане на тези предизвикателства.

Сегашното ни предложение е компромисно и се отнася за намаляване на прага за доброволна регистрация от 50 на 25 хил. лв.


	

Вносители: Надежда Михайлова и група н.п.







