





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 изменение и допълнение на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица
(Обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г.
и бр. 28 и 43 от 2008 г.)


§ 1. Â ÷ë. 13, àë. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Òî÷êà 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
„3. äîõîäèòå îò ðàçïîðåæäàíå ñ ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè ïî ñìèñúëà íà § 1, ò. 11 îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè;”.
2. Òî÷êà 8 ñå èçìåíÿ òàêà:
„8. äîõîäèòå îò ëèõâè ïî âëîãîâå è äåïîçèòè â òúðãîâñêè áàíêè è êëîíîâå íà ÷óæäåñòðàííè áàíêè, установени в държава - членка íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè â äðóãà äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî;”.
3. Â ò. 23 äóìèòå „èçâúíòðóäîâè ïðàâîîòíîøåíèÿ ñóìè çà ïúòíè è êâàðòèðíè ïàðè” ñå çàìåíÿò ñúñ „ñóìè çà êîìàíäèðîâú÷íè ïúòíè è êâàðòèðíè ïàðè ïî ïðàâîîòíîøåíèÿ, êîèòî íå ñà òðóäîâè”.
§ 2. Â ÷ë. 22 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. В ал. 1, т. 1:
а) буква „а” се отменя;
б) буква „б” се изменя така:
„б) лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;”
в) в буква „д” думите „детски градини, училища, висши училища или академии” се заменят с „и детски градини”;
г) създава се буква „о”:
„о) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).”
2. Ñúçäàâà ñå àë. 6:
„(6) Äàíú÷íî îáëåê÷åíèå çà äàðåíèÿ ñå ïîëçâà è çà äàðåíèÿ, íàïðàâåíè â ïîëçà íà èäåíòè÷íè èëè ñõîäíè íà èçáðîåíèòå â àë. 1 ëèöà, óñòàíîâåíè â äðóãà äúðæàâà – ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè â äúðæàâà – ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî”.
§ 3. Â ÷ë. 23 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ò. 4 äóìèòå „â ÷ë. 22” ñå çàìåíÿò ñ „â ÷ë. 22, àë. 1”.
2. Ñúçäàâà ñå ò. 5:
„5. îôèöèàëåí äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿâàù ñòàòóòà íà ïîëó÷àòåëÿ íà äàðåíèåòî, èçäàäåí èëè çàâåðåí îò êîìïåòåíòåí îðãàí íà ñúîòâåòíàòà ÷óæäà äúðæàâà, è íåãîâèÿò ëåãàëèçèðàí ïðåâîä íà áúëãàðñêè åçèê – â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 22, àë. 6.”
§ 4. Â ÷ë. 26 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 6:
„(6) Â îáëàãàåìèÿ äîõîä ïî àë. 1 ñå âêëþ÷âà è ïðåâèøåíèåòî íàä äâóêðàòíèÿ ðàçìåð, ïîñî÷åí â íîðìàòèâåí àêò, íà äíåâíèòå êîìàíäèðîâú÷íè ïàðè íà ñîáñòâåíèêà íà ïðåäïðèÿòèåòî íà åäíîëè÷íèÿ òúðãîâåö.”
2. Äîñåãàøíàòà àë. 6 ñòàâà àë. 7 è â íåÿ äóìèòå „àë. 1-5” ñå çàìåíÿò ñ „àë. 1-6”.
§ 5. Â ÷ë. 37 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 7 äóìèòå „êàêòî è” ñå çàìåíÿò ñ „или”.
2. Â àë. 8 äóìèòå „àë. 3” ñå çàìåíÿò ñ „àë. 7”.
§ 6. ×ëåí 43 ñå èçìåíÿ òàêà:
„Чл. 43. (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
(2) Ëèöå ñ 50 è íàä 50 íà ñòî íàìàëåíà ðàáîòîñïîñîáíîñò äúëæè àâàíñîâî äàíúê çà äîõîäè îò ñòîïàíñêà äåéíîñò ïî ÷ë. 29, ñëåä êàòî îáëàãàåìèÿò äîõîä íà ëèöåòî îò âñè÷êè èçòî÷íèöè íà äîõîä, ïðèäîáèò îò íà÷àëîòî íà äàíú÷íàòà ãîäèíà è ïîäëåæàù íà îáëàãàíå ñ äàíúê âúðõó îáùàòà ãîäèøíà äàíú÷íà îñíîâà, íàìàëåí ñ óäúðæàíèòå èëè âíåñåíèòå çà ñìåòêà íà ëèöåòî çàäúëæèòåëíè îñèãóðèòåëíè âíîñêè, ïðåâèøè 7920 ëâ.
(3) Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата по 
ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
(6) Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода.
(7) Данъкът по ал. 3 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68. 
(8) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(9) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТEЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и внася данъка.”
§ 7. Â ÷ë. 44 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 2:
„(2) Ëèöå ñ 50 è íàä 50 íà ñòî íàìàëåíà ðàáîòîñïîñîáíîñò äúëæè àâàíñîâî äàíúê çà äîõîäè îò íàåì èëè îò äðóãî âúçìåçäíî ïðåäîñòàâÿíå çà ïîëçâàíå íà ïðàâà èëè èìóùåñòâî, ñëåä êàòî îáëàãàåìèÿò äîõîä íà ëèöåòî îò âñè÷êè èçòî÷íèöè íà äîõîä, ïðèäîáèò îò íà÷àëîòî íà äàíú÷íàòà ãîäèíà è ïîäëåæàù íà îáëàãàíå ñ äàíúê âúðõó îáùàòà ãîäèøíà äàíú÷íà îñíîâà, íàìàëåí ñ óäúðæàíèòå èëè âíåñåíèòå çà ñìåòêà íà ëèöåòî çàäúëæèòåëíè îñèãóðèòåëíè âíîñêè, ïðåâèøè 7920 ëâ.”
2. Äîñåãàøíàòà àë. 2 ñòàâà àë. 3.
3. Äîñåãàøíàòà àë. 3 ñòàâà àë. 4 è â íåÿ äóìèòå „àë. 2” ñå çàìåíÿò ñ „àë. 3”.
§ 8. Â ÷ë. 50, àë. 1 ò. 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
„3. ïðèäîáèòèòå ïðåç ãîäèíàòà îò èçòî÷íèê â ÷óæáèíà äîõîäè îò äèâèäåíòè, ëèêâèäàöèîííè äÿëîâå è äîõîäè ïî ÷ë. 38, àë. 8;”.
§ 9. Â ÷ë. 58, èçðå÷åíèå âòîðî íàêðàÿ ñå äîáàâÿ „èëè ïî ÷ë. 50”.
§ 10. Â ÷ë. 64 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 2 ñå îòìåíÿ.
2. Â àë. 4 äóìèòå „àë. 1-3” ñå çàìåíÿò ñ „àë. 1 è 3”.
§ 11. Â ÷ë. 65, àë. 7 ñëåä äóìàòà „äðóæåñòâî” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è  ñå äîáàâÿ „êîãàòî òî å ìåñòíî ëèöå”.
§ 12. Â ÷ë. 67, àë. 2 äóìèòå „ïî ÷ë. 43, àë. 2, ò. 2” ñå çàìåíÿò ñ „ïî ÷ë. 43, àë. 6”. 
§ 13. Â íàèìåíîâàíèåòî íà ÷àñò ïåòà äóìèòå „Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò” ñå çàìåíÿò ñ „Åâðîïåéñêèÿ ñúþç”.
§ 14. Â ÷ë. 73 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
	Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 3:

„(3) Äîõîäèòå ïî ÷ë. 38, àë. 1 ñå âêëþ÷âàò â ñïðàâêàòà ïî àë. 1 çà äàíú÷íàòà ãîäèíà, ïðåç êîÿòî å âçåòî ðåøåíèåòî çà ðàçïðåäåëÿíå íà äèâèäåíòà, çà äàíú÷íàòà ãîäèíà íà íà÷èñëÿâàíå íà ðàçõîäà - â ñëó÷àèòå íà ñêðèòî ðàçïðåäåëåíèå íà ïå÷àëáàòà, èëè çà äàíú÷íàòà ãîäèíà íà íà÷èñëÿâàíå íà ëèêâèäàöèîííèÿ äÿë.”
	Äîñåãàøíèòå àë. 3, 4 è 5 ñòàâàò ñúîòâåòíî àë. 4, 5 è 6.

§ 15. Â íàèìåíîâàíèåòî íà ãëàâà ïåòíàäåñåòà äóìèòå „Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò” ñå çàìåíÿò ñ „Åâðîïåéñêèÿ ñúþç”.
§ 16. Â íàèìåíîâàíèåòî íà ÷ë. 79 äóìèòå „Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò” ñå çàìåíÿò ñ „Åâðîïåéñêèÿ ñúþç”.
§ 17. Â § 1 îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
	Òî÷êè 11-14 ñå èçìåíÿò òàêà:

„11. „Ðàçïîðåæäàíå ñ ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè” çà öåëèòå íà ÷ë. 13, àë. 1, ò. 3 ñà ñäåëêèòå:
à) ñ äÿëîâå íà êîëåêòèâíè èíâåñòèöèîííè ñõåìè, àêöèè è ïðàâà, èçâúðøåíè íà ðåãóëèðàí ïàçàð ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 73 îò Çàêîíà çà ïàçàðèòå íà ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè. Ïðàâà çà öåëèòå íà èçðå÷åíèå ïúðâî ñà öåííèòå êíèæà, äàâàùè ïðàâî çà çàïèñâàíå íà îïðåäåëåí áðîé àêöèè âúâ âðúçêà ñ âçåòî ðåøåíèå çà óâåëè÷àâàíå íà êàïèòàëà;
á) ñêëþ÷åíè ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà îáðàòíî èçêóïóâàíå îò êîëåêòèâíè èíâåñòèöèîííè ñõåìè, äîïóñíàòè çà ïóáëè÷íî ïðåäëàãàíå â ñòðàíàòà èëè â äðóãà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè â äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî;
â) ñêëþ÷åíè ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà òúðãîâî ïðåäëàãàíå ïî ãëàâà åäèíàäåñåòà, ðàçäåë II îò Çàêîíà çà ïóáëè÷íîòî ïðåäëàãàíå íà öåííè êíèæà, èëè àíàëîãè÷íè ïî âèä ñäåëêè â äðóãà äúðæàâà - ÷ëåíêà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, èëè â äúðæàâà - ñòðàíà ïî Ñïîðàçóìåíèåòî çà Åâðîïåéñêîòî èêîíîìè÷åñêî ïðîñòðàíñòâî.
12. "Допълнително доброволно осигуряване" е осигуряването по част втора, дялове трети и четвърти от Кодекса за социално осигуряване, както и доброволното осигуряване, осъществявано съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейности, пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица.
13. "Доброволно здравно осигуряване" е осигуряването по глава трета от Закона за здравното осигуряване, както и дейността по доброволно здравно застраховане, осъществявана съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейност по доброволно (допълнително) здравно застраховане.
14. „Застраховки „Живот” са видовете застраховки по раздел І, т. 1 и 3 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането, сключвани от застрахователи, лицензирани съгласно Кодекса за застраховането, или от застрахователи със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, извършващи дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.” 
	Òî÷êà 22 è 23 ñå îòìåíÿò.

3. В т. 24 след думите „Лечебни заведения” се добавя „за целите на чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „в”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 18. Â ñïðàâêàòà ïî ÷ë. 73, àë. 1 çà èçïëàòåíè äîõîäè íà ôèçè÷åñêè ëèöà çà äàíú÷íàòà 2008 ã. ñå âêëþ÷âàò è èçïëàòåíèòå ïðåç ñúùàòà ãîäèíà äîõîäè ïî ÷ë. 38, àë. 1. 
§ 19. Законът влиза в сила от 1 януари 2009










МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 

Направените със законопроекта предложения за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) могат да бъдат обособени в две основни групи. Първата група предложения произтичат от установените през годината противоречия между разпоредби в българското данъчно законодателство с правото на Европейския съюз. Втората група предложения са във връзка с възникнали въпроси и трудности при прилагането в практиката на действащите разпоредби.
	В областта на прякото данъчно облагане не се налага пълно хармонизиране на разпоредбите на данъчните закони с европейските директиви и регламенти както за косвените данъци. От друга страна, разпоредбите на тези данъчни закони като цяло не трябва да въвеждат ограничения по отношение на основните свободи, залегнали в Договора за създаване на Европейската общност и в Споразумението за Европейското икономическо пространство (правото на свободно движение на капитали, свободно движение на хора и на стоки, правото на установяване и правото на свободно предоставяне на услуги). Тези разпоредби следва да са съобразени също така с решенията на Съда на Европейската общност. С оглед премахване несъответствията на някои разпоредби в ЗДДФЛ, идентифицирани като такива през текущата годината, са предложени следните изменения:

	Разширява се обхватът на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от закона във връзка с § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби, с която доходите от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа, се освобождават от облагане. В резултат на промяната освободени ще са вече и доходите от такива сделки, извършени на регулиран пазар на ценни книжа във всички държави членки.
	С цел избягване несъответствието на освобождаването на доходите от лихви и влогове в банки на физическите лица е направеното предложение за изменение на чл. 13, ал. 1, т. 8 от закона. Към настоящия момент доходите от такива лихви са освободени само когато влогът/депозитът на лицето е в българска банка или в клон на чуждестранна банка в Република България. С промяната е предложено освобождаването да се прилага и за лихви по влогове в банки, установени в друга държава членка.

Предложена е промяна в кръга на лицата, направеното дарение в чиято полза може да служи за данъчно облекчение по реда на закона. В съответствие с правото на Европейския съюз е необходимо да се даде равна възможност получатели на такива дарения да са не само български юридически лица и организации, а и такива, които са установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Във връзка с това е предложено данъчно облекчение за дарения да се ползва и когато дарението е направено в полза на лице, идентично или сходно на изброените в чл. 22, ал. 1 лица, установено в друга държава членка. При ползване на данъчното облекчение дарителите следва да удостоверят статута на дарените лица с официален документ.
	Направените предложения по отношение на доходите от доброволно осигуряване и застраховане също целят изравняване на данъчното третиране на такива доходи, когато са получени от български дружества и фондове, с доходите, изплатени от подобни дружества и фондове, извършващи дейност в друга държава членка. Това изравняване на данъчното третиране е насочено както към получаваните пенсии от допълнително доброволно пенсионно осигуряване, така и към данъчното облекчение за вноски за доброволно осигуряване и застраховане, съответно към облагането на обратно получаваните суми. Във връзка с това са предложените изменения в чл. 65, ал. 7 и в § 1, т. 12, 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на закона.
	Другите предложения за промени са в няколко насоки:

Предложено е (в чл. 43 и 44) лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност да правят авансови вноски за доходи, различни от трудови правоотношения, след като доходът им през годината превиши размера на данъчното облекчение. След въвеждане на пропорционалното данъчно облагане на доходите и при запазване механизма на ползване на облекчението през 2008 г. лицата, ползващи облекчение за намалена работоспособност, правят авансови вноски за доходи, различни от трудови правоотношения, без да се вземе предвид данъчното облекчение. Съществуващите разпоредби са неблагоприятни за данъчно задължените лица, тъй като през годината те дължат авансови вноски, които след ползване на данъчното облекчение в края на годината ще подлежат на връщане (пълно или частично) с годишната данъчна декларация.
Направено е предложение самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване сами да определят и внасят авансов данък, подобно на вноските си за осигуряване, без да се взема предвид кой е платец на дохода. Според действащите разпоредби авансовото облагане на самоосигуряващите се лица е подчинено на различен режим в зависимост от платеца на дохода. Когато платец на дохода е предприятие, авансовият данък се удържа от предприятието, а когато платецът е физическо лице, самоосигуряващите се сами определят и внасят авансовия си данък. В редица случаи самите самоосигуряващи се лица са задължени по силата на друг закон да издават документ (Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Закона за адвокатурата, Закона за данък върху добавената стойност и др.), като същевременно нотариалната такса например трябва да бъде посочена в пълен размер в издавания от нотариуса документ. В тези случаи при сегашните разпоредби, от една страна, се извършва двойно документиране на дохода, а от друга, е налице разминаване в стойностите между посоченото в издавания от самоосигуряващото се лице документ (пълната такса) и отразеното в издадената от платеца на дохода сметка за изплатени суми по реда на ЗДДФЛ (сумата след удържане на данъка). Освен избягване на подобни несъответствия предложената промяна в чл. 43 от закона цели доближаване на режимите на авансовото облагане с данък и на изчисляването и внасянето на осигурителните вноски.
С допълнението на чл. 73 от закона е предложено доходите от дивиденти и ликвидационни дялове да се посочват в справката за изплатени суми на физически лица не в годината на изплащане на дохода, а в годината, през която настъпва обстоятелство (решение за разпределяне на дивидент или за начисляване на ликвидационен дял) и възниква задължение за удържане и внасяне на данък за тези доходи. Предложението е продиктувано от факта, че в редица случаи самото изплащане не се извършва от дружеството, а чрез банка или инвестиционен посредник, поради което на дружеството не е известна датата на изплащане.
Със законопроекта се предлага въвеждане на ограничение на дневните командировъчни пари на собственика на предприятието на едноличния търговец, които не се включват в облагаемия доход на лицето, доколкото разходите за пътуване и престой на едноличния търговец са данъчно признати съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Аналогична регулация съществува в ЗДДФЛ по отношение на командировъчните дневни пари на получателите на доходи по трудови и извънтрудови правоотношения. В чл. 26, ал. 3 от закона е предложен същият по размер лимит – двукратният размер, посочен в нормативен акт.
Предложени са и някои технически промени, като тези в 
чл. 37, ал. 8, чл. 58 или чл. 64, ал. 2, с които се отстраняват съществуващи грешни препратки или неточности. 
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