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Wielce Szanowny Panie Premierze,
W imieniu organizacji tworzących Koalicję SMS bez VAT, pragniemy serdecznie
podziękować za dotychczasowe działania podjęte przez Pana Premiera, Pana
Marszałka i Panów Ministrów, które miały na celu zniesienie obciąŜania podatkiem
od towarów i usług darowizn przekazywanych na cele charytatywne za pomocą
krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych z telefonów komórkowych.
Z wielkim uznaniem i radością przyjęliśmy informację przekazaną nam i opinii
publicznej przez Pana Premiera, iŜ problem zostanie wkrótce rozwiązany. Fakt, iŜ Pan
Premier osobiście zaangaŜował się w rozwiązanie tej niewątpliwie słusznej społecznie
sprawy daje nam nadzieję, Ŝe głos społeczeństwa zostanie wysłuchany, a kwestia,
dręcząca nas i wszystkie osoby potrzebujące pomocy zostanie pozytywnie
rozstrzygnięta.
Z uwagą zapoznaliśmy się z propozycją rozwiązania problemu SMSów
charytatywnych zawartą w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z
dnia 18 lutego 2010 roku.
Niestety ze smutkiem musimy stwierdzić, iŜ mamy uzasadnione obawy, Ŝe
rozporządzenie w proponowanej formie nie tylko nie rozwiąŜe problemu, ale moŜe
wręcz uniemoŜliwić obywatelom dokonywanie darowizn w formie SMSów
charytatywnych. W konsekwencji cel, który wspólnie z Panem Premierem
pragnęliśmy osiągnąć nie zostanie zrealizowany.
Zaprezentowane rozwiązanie zawiera trzy podstawowe wady, które uzasadniają
takie stanowisko.
Po pierwsze rozwiązanie zakładające wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT dla
SMSów charytatywnych stoi w oczywistej sprzeczności z przepisami prawa
europejskiego, które nie przewiduje moŜliwości zwolnienia z podatku VAT
jakiejkolwiek usługi telekomunikacyjnej. Jako odpowiedzialni obywatele naszego
państwa nie chcemy, Ŝeby realizacja celów, nawet społecznie sprawiedliwych i
niewątpliwie słusznych, odbywała się z naruszeniem obowiązującego porządku
prawnego. Nie moŜemy dopuścić do sytuacji, by członkowie rządu, którzy wyrazili
Ŝyczliwe poparcie naszej inicjatywie, pokazując swą wraŜliwość na ludzi
potrzebujących pomocy, naraŜeni zostali na zarzuty naruszenia podstawowej zasady
Konstytucji RP, która nakłada na organy władzy publicznej obowiązek działania na
podstawie i w granicach prawa.

Po drugie przedstawiona propozycja wyeliminowania problemu poprzez
niewłaściwe rozwiązania legislacyjne jest niesprawiedliwa i narusza konstytucyjną
zasadę równości obywateli, w nieuzasadniony sposób ograniczając grupę
podmiotów, które mogłyby skorzystać z tej formy wsparcia do organizacji
posiadających status poŜytku publicznego. Mając na uwadze równe traktowanie
organizacji pozarządowych w dostępie do wszelkich formy pozyskiwania funduszy od
darczyńców indywidualnych, projektowane rozwiązanie zgodnie z ustawą o
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie powinno dotyczyć wszystkich
organizacji działających w sferze poŜytku publicznego podobnie jak ma to miejsce
np. w przypadku uprzywilejowania darowizn w ustawach o podatkach
dochodowych. Nasz niepokój budzi takŜe propozycja wprowadzająca ograniczenie
w postaci wymogu uzyskania przez organizację pozwolenia na przeprowadzenie
zbiórki publicznej. Zmianę interpretacji przepisów w tym zakresie, koalicja organizacji
prowadzących rozmowy z MSWiA, postuluje od maja 2008 roku. UwaŜamy bowiem,
Ŝe zbiórki publiczne powinny zgodnie z duchem i literą ustawy być ograniczone - tak
jak jest to w większości krajów UE – do zbierania darów ofiar w gotówce i w naturze.
Po trzecie wreszcie przedstawione rozwiązanie, narzucając sztywne warunki
współpracy pomiędzy organizacjami i operatorami sieci komórkowych, moŜe zostać
odebrane, jako jednoznacznie niekorzystne dla operatorów sieci komórkowych.
Trudno oczekiwać przecieŜ, iŜ operatorzy sieci komórkowych przejmą na siebie ryzyko
finansowania nieopłaconych darowizn od osób indywidualnych. Trudno takŜe
oczekiwać, iŜ operatorzy dokonywać będą niezbędnych nakładów inwestycyjnych
związanych ze zmianami systemów bilingowych w sytuacji, gdy przepisy
rozporządzenie nakładającego na nich taki obowiązek będą mogły zostać uznane
za niekonstytucyjne i niezgodne z prawem europejskim. Obawiamy się, iŜ operatorzy,
którzy w przeszłości wielokrotnie wykazywali odpowiedzialną społecznie postawę,
rezygnując z jakiegokolwiek wynagrodzenia za swą pomoc w zbieraniu darowizn w
formie SMS ów, nie będą chcieli współpracować z organizacjami pozarządowymi na
warunkach określonych w projekcie rozporządzenia. Winą za brak moŜliwości takiej
współpracy mogą wtedy obarczać rząd.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Premiera, iŜ organizacje tworzące naszą Koalicję
wraz ze wspierającymi je doradcami z PricewaterhouseCoopers w oparciu o
szczegółową analizę rozwiązań funkcjonujących w kilkunastu krajach Unii
Europejskiej przygotowały alternatywną propozycję rozwiązania problemu, która
zakłada nieopodatkowanie kwoty darowizn dokonywanych SMSem na cele
społecznie uŜyteczne poprzez wyłączenie kwoty darowizn z podstawy
opodatkowania podatkiem VAT. W zgodnej ocenie przedstawicieli organizacji
pozarządowych i ekspertów podatkowych przygotowany przez nas projekt
całkowicie eliminuje problem opodatkowania SMSów charytatywnych, nie
naruszając jednocześnie Ŝadnego z obowiązujących przepisów prawa. Rozwiązanie
to pozostawia takŜe miejsce na uzgodnienie zasad współpracy pomiędzy
operatorami i organizacjami na zasadach moŜliwych do zaakceptowania dla obu
zaangaŜowanych stron. Z drugiej zaś strony umoŜliwia ono zachowanie naleŜytej
kontroli państwa nad takimi darowiznami w celu uniknięcia moŜliwości wystąpienia
naduŜyć.

Szanowny Panie Premierze!
Bardzo liczymy na to, iŜ cel, który wspólnie z Panem Premierem pragnęliśmy osiągnąć
zostanie zrealizowany. Wierzymy w to, iŜ Pan Premier swoim autorytetem sprawi, Ŝe
dotychczasowy wysiłek naszych organizacji i członków Pana rządu nie zostanie
zaprzepaszczony, a prace nad znalezieniem dobrego rozwiązania problemu będą
kontynuowane.
Ze swojej strony deklarujemy chęć pełnej współpracy i proponujemy powołanie w
trybie pilnym zespołu roboczego w skład którego weszliby przedstawiciele rządu,
organizacji pozarządowych i ich doradców oraz operatorów sieci komórkowych.
Wierzymy, iŜ taki zespół byłby w stanie w krótkim terminie wypracować rozwiązanie, z
którego dumni mogliby być wszyscy obywatele naszego państwa - obywatele,
którym jak mogliśmy się juŜ wielokrotnie przekonać, los drugiego człowieka
naprawdę nie jest obojętny.
Z powaŜaniem,
Koalicja „SMS bez VAT”:
Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
Fundacja TVN „nie jesteś sam”, Forum Darczyńców, Polski Komitet Narodowy
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, Fundacja POLSAT,
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”, Amnesty International, WWF Polska,
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Fundacja Dzieciom „ZdąŜyć z Pomocą”,
Fundacja Świętego Mikołaja, Fundacja Orange, Federacja Polskich Banków
śywności, Fundacja PricewaterhouseCoopers “Podaruj siebie”, Krajowe Centrum
Kompetencji, Polski Czerwony KrzyŜ, Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”, Fundacja Hospicyjna, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Do wiadomości:
Szanowny Pan Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Szanowny Pan Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

