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 Кодекса за социално осигуряване
(ДВ. бр.19 от 9 Март 2010 г.)




§ 1. В чл. 4, ал. 1 т. 7  се прави следното допълнение:
След думата „ликвидаторите” се поставя запетая и се добавя изразът „с изключение на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, за които дружеството не дължи изплащане на възнаграждение и които участват в същото като съдружници ”.





Законът е приет от XLI Народно събрание на ………… ……..2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



				ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
				НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
					
									(Цецка Цачева)


М О Т И В И

към проекта на закон за изменение и допълнение 
на Кодекса за социално осигуряване


С последните промени на Кодекса за социално осигуряване и според задължително Указание на изпълнителния директор на НАП от 25.02.2010 г. самоосигуряващите се лица в търговски дружества  ще трябва да се осигуряват на две основания – като управители на дружеството и като съдружници, полагащи трудова дейност с личен труд в същото. Това означава,	че дължимите вноски на самоосигуряващите се ще се увеличат повече от четири пъти в сравнение с 2009 г. – в резултат на увеличението на минималния осигурителен праг от 260 на 420 лв. и поради допълнителните осигуровки в качеството на управител и то на много по-висока основа – около 800 лв. в зависимост от вида на упражняваната дейност. В добавка, ако едно лице е управител на няколко фирми едновременно ще плаща осигуровки като управител на всяка фирма, дори да не получава възнаграждение за тази дейност. 
Промените засягат широк кръг от лица - около 350 000 души - търговци, счетоводители, общопрактикуващи лекари, бармани, фризьори и пр., които са управители и едновременно с това еднолични собственици на капитала или съдружници в търговски дружества, без да получават възнаграждение за това. Увеличените осигурителни вноски за тях са непосилни за плащане, защото в условията на криза доходите им не са увеличени, а силно намалени. Това е прокризисна мярка, която ще увеличи дела на сивия сектор в икономиката, но не и приходите в бюджета.  
С предложения закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване предлагаме едно лице, което е едновременно управител и съдружник в търговско дружество да се осигурява в качеството му на управител само когато дружеството му дължи възнаграждение за неговите управленски функции. В останалите случаи когато такова възнаграждение не е уговорено, управителят трябва да осигурява само в качеството му на съдружник като самоосигуряващо лице. По този начин ще се избегне плащането на осигурителни вноски за възнаграждения, които реално не са дължими и изплатени на съответния управител.      


ВНОСИТЕЛИ: Мая Манолова
и група народни представители


