ЗАКОН

за изменение на Закона за автомобилните превози

(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38 и 50 от 2012 г. и доп. бр. 60 от 2012 г. )


§ 1.  В чл. 39, ал. 1 думите „от фискални устройства” се заличават.

§ 2. В заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (ДВ., бр. 50 от 2012 г.)  в § 2, т. 1 думите ”6 месеца” се заменят с „ 9 месеца”.




ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. В Закона за данък върху добавената стойност (Обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.; бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.) в § 15б от преходните и заключителните разпоредби  думите „31 декември 2012 г.” се заменят с „ 31 март 2013 г.”


§ 4. Çàêîíúò âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2013 ã.



ÂÍÎÑÈÒÅËÈ:











Ì Î Ò È Â È

êúì  çàêîíîïðîåêòà çà èçìåíåíèå íà Çàêîíà çà àâòîìîáèëíèòå ïðåâîçè


Ðåäàêöèÿòà íà ÷ë. 39 àë. 1 ñúñ çàëè÷àâàíåòî íà äóìèòå „îò ôèñêàëíè óñòðîéñòâà”  ïîçâîëÿâà ñòðèêòíî ïðèëàãàíå íà Íàðåäáà H-18 îò 2006 ã. çà ðåãèñòðèðàíå è îò÷èòàíå íà ïðîäàæáè â òúðãîâñêèòå îáåêòè ÷ðåç ôèñêàëíè óñòðîéñòâà. Òîâà ùå ïîçâîëè èçäàâàíåòî íà áèëåòèòå êàêòî îò ôèñêàëíî óñòðîéñòâî, òàêà è îò èíòåãðèðàíà àâòîìàòèçèðàíà ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà òúðãîâñêàòà äåéíîñò. 
Â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 39, àë. 1 îò ÇÀÏ èçäàâàíåòî íà áèëåòè â àâòîáóñèòå ñëåäâà äà ñòàâà îò ôèñêàëíè óñòðîéñòâà. Ñðîêà çà ïðèâåæäàíå â äåéñòâèå ñ òàçè ðàçïîðåäáà èçòè÷à íà 3 ÿíóàðè 2013 ã. 
Ïúðâîòî ôèñêàëíî óñòðîéñòâî, êîåòî å îäîáðåíî îò ÁÈÌ å îò ñðåäàòà íà ì.íîåìâðè 2012 ã. Äî 10.12.2012 ã. ñà îäîáðåíè îáùî 5 âèäà óñòðîéñòâà. Ïîðàäè òîâà â ðàìêèòå íà çàêîíîóñòàíîâåíèÿ ñðîê å íåâúçìîæíî äà áúäàò ïðîèçâåäåíè è âíåäðåíè ôèñêàëíè óñòðîéñòâà â îêîëî 15 000 àâòîáóñè â Áúëãàðèÿ.
Ïðåäâèä ãîðåèçëîæåíîòî ñå ïðåäëàãà ñðîêà çà ïðèâåæäàíå â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 39, àë. 1 îò ÇÀÏ äà áúäå óäúëæåí.
Ïðåäëîæåíàòà ïðîìÿíà â § 15á íà ÇÄÄÑ ñúùî å ñâúðçàíà ñ íåâúçìîæíîñòòà â çàêîíîóñòàíîâåíèÿ ñðîê ëèöàòà, êîèòî çà íåçàâèñèìàòà ñè èêîíîìè÷åñêà äåéíîñò èçâúðøâàò çàðåæäàíå íà ïðåâîçíè ñðåäñòâà çà ñîáñòâåíè íóæäè ñ òå÷íè ãîðèâà, äà èçïúëíÿò èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 118, àë. 7 è 8 îò ÇÄÄÑ.  



ÂÍÎÑÈÒÅËÈ:


