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ДO
Общински съвет
Вълчи дол
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж.Пенка Димитрова Йорданова, кмет на Община Вълчи дол
Относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
община Вълчи дол.
Уважаеми Дами и Господа Общински съветници,
Във връзка с чл.1, ал.(2) от Закона за местните данъци и такси, внасям предложение за
изменение в „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община
Вълчи дол”,както следва:
• В чл.11 да се направят следните изменения:
ал.(1) да стане: „Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.”
ал.(2) да стане: „На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка
от 5 на сто.”
• В чл.18 ал.(1) след текста „за която се дължи” да се прибави „и се съобщава на лицата
до 1 март на същата година”.
• В чл.36 да се създаде ал.(2) с текст:„Освобождава се от данък полученото имущество
по ал.(1), както и последващото прехвърляне на трети лица при условие, че
прехвърлянето е свързано с изпълнение на преките цели, за които е създадена
съответната организация по ал.(1) или които са посочени като основание за
освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за освобождаване
несъбраният данък става дължим.”
• В чл.39 да се промени алинея (1) и да се създадат нови алинеи, както следва”:
ал.(1) „Размерът на данъка се определя от служител на дирекция „МДТНП” въз
основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице”.
ал.(2) „Данните по ал. (1) се предоставят от Министерството на финансите на
общината:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка
между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на
местните данъци и такси на общината за обмен на данните от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.”
ал.(3) „Алинея (1) не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на
данъчното облекчение по чл. 45, ал. 2 и 3 от тази наредба, когато в регистъра има данни
за екологичната категория на превозното средство.
ал.(4)”Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1 с
постоянен адрес, съответно седалище на територията на община Вълчи дол, декларират
притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За
превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният
срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на
превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 25 ал.(1) от
наредбата.
ал.(5)”Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес,
съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината
по регистрация на превозното средство.”
ал.(6)„Собствениците на превозни средства предявяват правото си на
освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната
декларация по ал. (4) или с подаване на нова данъчна декларация.”
ал.(7)”Служителят на дирекция „МДТНП” може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При
прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице
представя документ от компетентен орган.”
ал.(8)”Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите
съсобственици.”
ал.(9)”Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно
средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.”
ал.(10)”Когато няма налична информация в общината за платения данък за
придобиване на превозното средство, собственикът представя документ за платения
данък за придобиване на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от
Закона за данък върху добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на
данъка върху добавената стойност.”
ал.(11)”Когато в свидетелството за регистрация на седлови влекач и влекач за
ремарке липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни
средства, в декларацията по ал. (4) се посочва допустимата максимална маса на
състава от превозни средства, определена от производителя.”
ал.(12)”При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на дирекция
„МДТНП” и се съобщава на лицето.”
• Досегашният текст на чл.40 отпада, като съществуващият досега текст на чл.39 става
текст на чл.40: „ Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.”
• Чл.44 да придобие следния вид:
ал.(1)” Освобождават се от данък превозните средства на:
1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка,
които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;
2. дипломатическите представителства и консулства при условията на
взаимност;
3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
4. лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50
до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.”
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ал.(2)”Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и
мотопеди.”
ал.(3)”При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият
собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до
края на календарната година.”
ал.(4)”За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се
дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За
излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е
предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след
прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за
предаване за разкомплектуване.”
• В чл.46 да отпаднат думите „от 1 март, а числото 30 да се замени с 31” и текста да
придобие вида: „ Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30
юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30
април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.”
• В чл.47 текста „ и в случаите по чл.54 ал.2 от Закона за местните данъци и такси”
става „и в случаите по чл.39 ал.5 от наредбата- в приход на местния бюджет, ако
превозното средство е регистрирано на територията на община Вълчи дол..”
На основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, предлагам Общинския съвет да
вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема предложените изменения в „Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община Вълчи дол”.
.
С уважение,
Инж.Пенка Йорданова
Кмет на община Вълчи дол

Изготвил:
Димитър Калев, директор „МДТНП”
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