М О Т И В И
към проект на Заповед за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл.
189, т. 1, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане
Проектът на съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на
икономиката за определяне на ред и начин за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква
„б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с одобрена от
Европейската комисия схема за държавна помощ и приети на второ четене от Народното
събрание разпоредби, касаещи схемата за държавна помощ.
На основание на разпоредба на чл. 189, т. 1, буква „б“ от Закон за изменение и
допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приета на второ четене от
Народното събрание, се предвижда данъчно задълженото лице, за да прилага данъчното
облекчение представляващо с държавна помощ за регионално развитие да е получило
заповед от Българската агенция за инвестиции. В разпоредба на чл. 189, т. 1, буква „б“,
която ще влезе в сила от 1 януари 2016 г. се предвижда редът и начинът за издаване на
заповедта по предходното изречение да се определят със заповед на министъра на
финансите и министъра на икономиката. Заповедта е необходимо да се базира на
извършена оценка от Българската агенция за инвестиции, в която за проекта за
първоначална инвестиция е потвърдено, че помощта има необходимия стимулиращ ефект,
отговарящ на един от сценариите, описан в точка 61 от Насоките за регионалната помощ
за периода 2014-2020 г., помощта не поражда явните отрицателни ефекти, описани в точка
121 от Насоките за регионалната помощ за периода 2014-2020 г., както и че са спазени
всички други условия за допустимост и са вписани максималният размер, интензитетът и
срокът на помощта.
Изготвеният ред и начин се предвижда да бъде издаден със съвместна заповед на
министъра на финансите и министъра на икономиката.
В тази връзка, е изготвен ред и начин издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква „б“
от Закона за корпоративното подоходно облагане, който основно съдържа:
 начин на подаване на формуляра за кандидатстване,
 срокове за издаване/отказ от издаване на заповед,
 срок за отстраняване на констатирани несъответствия, начин за оценка на
първоначалните инвестиции,
 реда за уведомяване за засегнатите страни в процеса по предоставяне на
държавната помощ,
 ред за издаване за заповедта за разрешаване за прилагане на данъчното
облекчение за преходен период за 2015 г. Преходния период за прилагане е
одобрен от Европейската комисия и в случай че схемата за държавна помощ
бъде приета от Народното събрание, то редът и начина за издаване на заповед
и формулярът за кандидатстване за помощ по чл. 184 във връзка с чл. 189 ще
се прилагат и за корпоративния данък за 2015 г.
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