РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Н А Р О Д Н О С Ъ Б РА Н И Е
Проект

ЗАКОН
за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност
(Обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г., бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76,
85, 88, 94 и 103 от 2005 г.,
бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82
и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и
101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101
и 102 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Данъчната ставка за електронна услуга, която изцяло
или предимно включва пренос на сигнали по електронни
съобщителни
мрежи,
включително
услуги
по
преноса,
осъществявани чрез мрежи за радиоразпръскване, без да се
включват услуги, свързани със съдържанието и/или контрола върху
него, като в обхвата на електронните съобщителни услуги се
включват услугите на информационното общество, които не се
състоят изцяло или предимно от пренос на сигнали чрез електронни
съобщителни мрежи, е 24 на сто.“
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М О Т И В И
към проекта на Закона за изменение и допълнение
на Закона за данъка върху добавената стойност

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка
върху добавената стойност се отчита повишеното търсене и
предлагане на електронните услуги в страната, чийто основен
трафичен обем, макар и състоящ се в безцелното ползване на
социални медии, в последните месеци създава особено неприятни
пречки пред упражняването на медийния и наред с него властовия
контрол в Република България.
Предвидените промени създават възможност за качествено
нов подход в регулацията на електронните съобщения, като се
отчита, че те няма да окажат сериозно негативно влияние върху
най-големия доставчик на пазара, тъй като последният се ползва от
специфични облаги в други подлежащи на пазарна регулация
сфери, които ще подсигурят необходимия за процъфтяването на
неговия бизнес баланс.
Очакваното повишение в данъчните приходи ще се
използва за по-доброто наблюдение на телекомуникационния
сектор, конкретно за набавянето на необходимата за още
по-безпретяствен и дистанционен достъп апаратура, чиято
употреба, с оглед на имащия достъп до нея оперативен материал,
да води до резулатат при въвеждането на максимум 3 клика които
да бъдат произвеждани от не повече от 2 бутона.
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