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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 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., бр. 28, 43 
и 106 от 2008 г. и бр. 25 от 2009 г.)



§ 1. В чл. 13, ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;”.
§ 2. В чл. 22 се създава ал. 6:
„(6) Данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в ал. 1 лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.”
§ 3. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „в чл. 22” се заменят с „в чл. 22, ал. 1”.
2. Създава се т. 6:
„6. официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач – в случаите по чл. 22, ал. 6.”
§ 4. В § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби думите „за целите на чл. 24, ал. 2, т. 1, буква „в” се заличават.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. В чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г. и бр. 69 и 106 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 15 думите „български училища” се заменят с „училища в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство”:
2. Създава се ал. 7:
„(7) Алинеи 1-6 се прилагат и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в ал. 1-4 лица, установени във или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато лицето, направило дарението, притежава официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.”
§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.


Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
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МОТИВИ

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


С цел избягване на несъответствието с европейското законодателство, посочено в официално уведомително писмо – Нарушение № 2008/2053, и последващо мотивирано становище по нарушението от Комисията на Европейските общности относно освобождаването от облагане на доходите от лихви и отстъпки от облигации е направеното предложение за изменение на чл. 13, ал. 1, 
т. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Към настоящия момент съгласно разпоредбата тези доходи са освободени само когато лихвите или отстъпките са от български държавни, общински или корпоративни облигации. С промяната е предложено освобождаването да се прилага и за лихви и отстъпки от облигации, издадени съгласно законодателството на друга държава членка.
Предлага се промяна в данъчните облекчения за дарения с оглед недопускане на дискриминация на лицата, в полза на които са направени даренията. Данъчното третиране на направените дарения не трябва да зависи от мястото на установяване на лицето, в полза на което е направено дарението (Република България или друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство). Според официалното уведомително писмо – Нарушение № 2008/2181, от Комисията на Европейските общности разпоредбите на чл. 22 от ЗДДФЛ и чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) противоречат на чл. 12, 18, 39 и 56 от Договора за ЕО и на техните съответстващи членове от Споразумението за Европейското икономическо пространство дотолкова, доколкото третират по-неблагоприятно дарения, извършени в полза на определени юридически или физически лица, установени или регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, и в държавите от ЕИП/ЕАСТ, отколкото онези дарения, направени в полза на подобни юридически или физически лица, установени или регистрирани в България. Поради това данъчното третиране на направените дарения в полза на български физически и юридически лица следва да се изравни с това на даренията, направени в полза на лица, установени в други държави – членки на Европейския съюз. В тази връзка е предложено данъчните облекчения за дарения (по реда на ЗДДФЛ и на ЗКПО) да се ползват и за дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в (граждани на) друга държава членка, когато дарителят притежава официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)









3


Ìàø.áþðî-ÁÑ		“902-01-23.rtf-15.4.2009 г.”




