

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!


ЗАКОН


ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ



В сила от 01.01.2006 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.




§ 1. Чл. 32 , ал. 1, т. 2 , 3 и 5 се изменят така:


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 100 лв. за 1000 литра;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 100 лв. за 1000 литра;

4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 100 лв. за 1000 килограма.
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МОТИВИ

Скокът на цените на горивата в последните месеци предизвика общественото недоволство в страната. Бяха организирани протестни шествия в цялата страна. Гражданите са наясно, че петролът поскъпва, но те знаят също така, че над 40% от цената на горивата се формира от акциз и ДДС. След като правителството не може да влияе на световните цени на енергоносителите е редно поскъпването да бъде овладяно чрез намаляване на акцизите и ДДС. Освен това няма икономическа логика един и същ продукт да се облага с два данъка.
Определянето на символичен акциз от 100 лева върху безоловния бензин, дизела и втечнения нефтен газ ще позволи да се овладее неконтролираното поскъпване.
В същото време правителството трябва да започне незабавни преговори с европейските институции за предоговаряне на акцизните ставки, така че те да отговарят на покупателната способност на българина. В момента акцизът, налаган от ЕС е приблизително еднакъв, както за държавите с висок стандарт, така и за бедните страни. Това се отразява пагубно върху жизнения стандарт, потреблението и икономическия растеж на бедните държави.
Загубите, които бюджетът би понесъл от намаления акциз може да се компенсират с увеличаване на корпоративните данъци, както и с въвеждането на прогресивен подоходен данък.
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