МОТИВИ
към проекта на Закон за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Направените предложения за допълнение на Закона за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО) целят въвеждането на разпоредбите на Директива 2013/13/ЕС на Съвета от
13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради
присъединяването на Република Хърватия и Директива 2013/24/ЕС на Съвета от 13 май 2013
г. за адаптиране на някои директиви в областта на дружественото право поради
присъединяването на Република Хърватия. Директивите са обнародвани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз съответно на 28 май 2013 г. и 10 юни 2013 г. и влизат в сила,
при условие, че Договорът за присъединяване на Република Хърватия влезе в сила, от датата
на влизането му в сила.
Държавите-членки са задължени да приемат и публикуват най-късно до датата на
присъединяване на Хърватия нормативните актове, свързани с въвеждането на директивите,
което налага приемането на допълнение на ЗКПО и Закона за счетоводство (ЗСч).
С разпоредбите на Директива 2013/13/ЕС се допълват текстовете на някои директиви в
областта на данъчното облагане, както следва:


Директива 83/182/ЕИО за освобождаване от данъчно облагане в Общността при
временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга;



Директива 2003/49/ЕО относно общата система на данъчно облагане на плащания на
лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки;



Директива 2008/7/ЕО относно косвените данъци върху набирането на капитал;



Директива 2009/133/ЕО относно общата система за данъчно облагане, приложима
спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и
замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и
при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка;



Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества
майки и дъщерни дружества от различни държави-членки.

Предложението за допълнение на ЗКПО е по отношение на приложенията към закона, с
които се определят някои от условията за държавите-членки, на които трябва да отговарят
местните дружества за да се възползват от данъчните режими, въведени по силата на
разпоредбите на данъчните директиви, в резултат на което ще се постигне уеднаквяване на
данъчното третиране на хърватските лица с това на лицата, местни за данъчни цели в другите
държави-членки на ЕС.
Със заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за
счетоводството, които са свързани с необходимостта от хармонизиране на българското
законодателство в областта на дружественото право с изискванията на европейските
директиви във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз.
С разпоредбите на Директива 2013/24/ЕС се допълват разпоредбите на някои директиви,
изискващи техническа адаптация в областта на дружественото право, а именно:


Четвърта директива 78/660/ЕИО относно годишните счетоводни отчети на някои
видове дружества – променя се чл. 1 от директивата, като списъка на
дружествата, за които се прилагат разпоредбите на директивата се допълва с
дружествата на Република Хърватия.
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Седма директива 83/349/ЕИО относно консолидираните счетоводни отчети променя се чл.4, § 1 от директивата като списъка на дружествата, за които се
прилагат разпоредбите на директивата се допълва с дружествата на Република
Хърватия.

В Закона за счетоводството не е необходимо да се въвеждат нови текстове или да се
изменят и допълват съществуващите, чрез изрично изброяване на хърватските дружества,
задължени да прилагат Четвърта и Седма директиви, тъй като при първоначалното
транспониране на двете директиви в националното законодателство, избраният подход е
подробните списъци на дружествата от всички държави-членки да не бъдат включвани в
българския счетоводен закон, а да се направи препращане към съответните разпоредби на
Четвърта и Седма счетоводни директиви.
Прилагането на новата уредба не изисква финансови и други средства.
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