Проведено работно заседание на индийския Съвет за данъците и таксите на
10.11.2017 г. и приети промени в индийската данъчната система, касаещи
данъка върху стоките и услугите (GST)

На 10.11.2017 г. се проведе заседание на създадения индийски Съвет за данъците и
таксите (GST Council - GSTC), който оцени резултатите от въведената преди 4 месеца
мащабна данъчна реформа в Индия чрез въвеждането на единен данък върху
стоките и услуги (Goods and Service Tax - GST).
GSTC включва кабинетния министър на финансите на Индия като председател и
държавния министър на финансите на Индия, отговарящ за приходите, както и
министрите на финансите на всеки един отделен индийски щат, като членове.
На база на резултатите през последните 4 месеца и получените препоръки от
множество индийски икономически експерти, асоциации, търговски палати и
сдружения, GSTC взе решение да намали значително данъчната тежест върху редица
стоки в Индия.
Прилoжена е синтезирана информация от индийската търговска палата “PHD
Chamber” относно направените конкретни препоръки от GSTC за намаляване на
данъка върху редица стоки и услуги в Индия. Очаква се промените да влезнат в сила
от 15.11.2017 г., като най-осезаемо намалява броя на т.н. „луксозни стоки“, които се
облагат с 28% данък GST, като от досегашните 224 „луксозни стоки“ само 50 стоки
вече ще се облагат с данък от 28%, а всички останали минават на данъчна ставка от
18% като: мебели; матраци; куфари; пътни чанти; препрати за миене; шампоани;
козметични продукти; самобръсначки; парфюми; помпи, компресори и вентилатори;
лампи; пластмасови изделия; стоки от мрамор и керамика; часовници; изделия от
кожа; електрически кабели, контакти и табла; товароподемни машини; ескалатори;
музикални инструменти; шоколади; дъвки; вафли и др.
Освобождава се също така от GST вносът на част от животоспасяващите лекарства,
както и се намалява
GST данъка в ресторантите, намиращи се в различните
категории хотели, с цел стимулиране на туристическата индустрия.
Приложение: съгласно текста.

СТИВ-Делхи
14.11.2017 г.

