1
Проект

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за данък върху добавената стойност
(Обн., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., в сила от 1 януари 1999 г., попр., бр. 1 от 5 януари 1999 г., изм., бр. 44 от 12 май 1999 г., бр. 62 от 9 юли 1999 г., бр. 64 от 16 юли 1999 г. (*), бр. 103 от 30 ноември 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г., бр. 111 от 21 декември 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г., бр. 63 от 1 август 2000 г., бр. 78 от 26 септември 2000 г., бр. 102 от 15 декември 2000 г., в сила от 1 януари 2001 г.)
§ 1.    В чл.З, ал.2 се създава нова т.4:
"4. юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър при Министерството на правосъдието не са данъчно задължени лица по ЗДДС за извършваната пряко от тях нестопанска дейност."
§2.    В чл.49, ал. 1 се създава нова т.8:
"8. юридически лица, регистрирани в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност."
§3.   В чл. 59, ал. 1, т. 6 се изменя така:
"6. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2000 г.) се внасят безвъзмездни помощи, предоставени на учебни, лечебни и здравни заведения; научни, културни, просветни и социални организации, юридически лица, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност; министерства, ведомства и други държавни органи; Българския червен кръст, Агенцията за чуждестранна помощ;"
мотиви

към проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Предлаганите изменения в текста на чл.З от ЗДДС отразяват практиката по закона на третиране на получените от нестопанските организации средства по целеви финансирания. Същевременно се постига хармонизиране с принципите на действие на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз. Последното не се отразява върху приходната част на бюджета за 2002 г.
Предлаганите изменения в текста на чл. 49, ал. 1 за даренията в полза на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър при Министерство на правосъдието да бъдат освободени от облагане с данък върху добавената стойност. Прогнозното влияние при ползването на такава преференция върху приходната част на държавния бюджет за една година би било около 750 хил. лв. Разчетът е съобразен с обществената нагласа към нисък процент на предметните дарения и отчетените данни за ползваните облекчения за дарения.
Предвидените облекчения, като се добавят организациите с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществена полза, чийто брой към настоящия момент е незначителен - т.е. данъчните облекчения, като абсолютна сума, се увеличават незначително, но лицата, ползващи облекченията осъществяват дейността си под контрол и с гаранции за прозрачност. В допълнение това няма да доведе до съществен ефект върху бюджета през 2002 и 2003 г.
Ясното дефиниране на целите и възможността за прозрачност и контрол върху тяхната дейност създава условия за избягване на злоупотреби. Сегашната разпоредба на закона отваря възможности за неясно тълкуване на "научната, културна и образователна дейност" и на субектите, които могат да осъществяват тези дейности. Същевременно появата на различни тълкувания на определението за "независима икономическа дейност" и включването в него на
извършването на дарения, води до противоречия в прилагането на разпоредбите на закона.
Допълването на чл. 59 и по-специално изричното освобождаване от ДДС на вноса на безвъзмездни помощи и от ЮЛНЦ в обществена полза, вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, ще стимулира привличането на дарения от чужбина и ще премахне нерегламентираните търговски практики.
Отпадат облекченията за научните, културните, просветните и социалните организации, които не са на бюджетна издръжка и не са регистрирани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, т.е. дейността им не се осъществява под контрол и с гаранции за прозрачност. Броят на отпадналите организации ще е значително (10 пъти по-голям) от броя на оставащите - т.е. данъчните облекчения се намаляват съществено.
Основна цел на предлаганите изменения е стимулиране на даренията от чужбина. Същевременно предлаганите изменения поставят данъчното законодателство на Република България в хармония със законодателствата на страните от Европейския съюз.
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