РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


								                  Проект!





ЗАКОН


За изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., в сила от 1 март 2008 г.


§ 1. В чл. 66 се създава нова ал. 3.

 “ал. 3. Данъчната ставка за лекарствени продукти, които са предназначени за лечение или профилактика при заболявания у хора, или се прилагат с цел възстановяване, коригиране или променяне на физиологични функции на човека чрез фармакологично, метаболитно или имунологично действие или се използват за диагностициране, както и на медицинските изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия, е в размер на 5 на 100.”

Заключителна разпоредба

§ 2.  Закона влиза в сила на 01 януари 2008 г.



София,21.11.2007г.                           

Народни представители : Ваньо Шарков и група н. п.

					




		     

М О Т И В И 

Законопроектът предвижда намаление на ДДС върху лекарствените продукти, което респективно ще намали значително тяхната цена и по този начин ще бъдат облекчени българските граждани нуждаещи се от лечение.
В същото време лечебните заведения за болнична помощ, които калкулират значителна част от общите си разходи за лекарства ще получат възможност за подобряване на финансовото си състояние. Министерството на здравеопазването и Националната здравно осигурителна каса са институциите, които разходват публични средства за покупка на лекарствени продукти и медицински изделия и с тази промяна в закона биха получили реална възможност за намаляване на бюджетните разходи или пренасочването им към финансиране на лечебните заведения за болнична помощ.
Директива № 6 на Европейската Комисия в Раздел 2, чл. 98 е дадено правото на всяка държава член на Европейския съюз да прилага една или две намалени ставки за доставка на стоки или услуги от категории предвидени в Приложение № 3, където попадат фармацевтичните продукти и в този смисъл предложения Законопроект не влиза в противоречие с Европейското законодателство. В повечето от страните членки на ЕС се прилага значително по-ниска ставка от сега действащата в България, като например в Англия и Швеция е дори под 1%.



София, 21.11.2007г.		
		

Народни представители: Ваньо Шарков и група н. п.



