РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАКОН


за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност




	В чл. 27 се създава ал. 4 със следното съдържание:

“ал. 4. Данъчната основа на доставката на телекомуникационна услуга при извършване на дарение, чрез такава услуга е равна на възнаграждението, което получава доставчика за тази услуга.”  
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Мотиви

	Набирането на средства за благотворителност /дарения/ чрез изпращане на СМС-съобщения до мобилен оператор или набиране на определен телефонен номер доби широка популярност.
	В такива кампании се набират не малки суми, с които се подпомага решаването на определени проблеми. Обикновено сумата на дарението за един СМС /едно обаждане/ е в размер на 1 лев, върху който обаче, се начислява и ДДС и така общата сума, която бива заплатена от дарителя възлиза на 1.20 лв.
	Същевременно, следва да се има предвид, че по стандартната тарифа на повечето мобилни оператори, цената на 1 СМС е около 10-15 стотинки с ДДС, а цената на 1 минута разговор по някои тарифни планове е дори по-ниска. 
	С други думи, при изпращане на СМС /обаждане на дарителски номер - са налице:

	Предоставяне на услуга от мобилния оператор по смисъла на чл. 9 от ЗДДС за изпращане на СМС /свързване с номера на стойност около 10-15 стотинки с ДДС, съгласно тарифите на мобилните оператори;

Дарение в полза на трето лице от съответния абонат на мобилния оператор, равняващо се на остатъка до 1 лв., след изваждане на сумата по т.1 / т. е. около 85-90 стотинки/. 
	Сега действащото законодателство позволява, дарителските съобщения да се облагат с ДДС и държавата да печели от благотворителните акции. Това доведе до необходимостта да предложим промяна в така действащото законодателство с цел:
	получателите на набраните средства от благотворителност /дарение/, чрез изпращане на СМС-съобщение до мобилен оператор да получат изцяло сумата, предназначена за тях;
	държавата да получава ДДС от предоставените услуги на мобилните оператори.
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