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ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13 „ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ”
В Глава първа Общи положения
Чл.2. се изменя така: В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:
1.Данък върху недвижимите имоти;
2.Данък върху наследствата;
3.Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин;
4.Данък върху превозните средства;
5.Патентен данък;
6.Туристически данък;
7.Данък върху таксиметров превоз на пътници.
В Глава втора Местни данъци Раздел І „Данък върху недвижимите имоти“:
Чл.7, ал.1 се изменя така: С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените
на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените
имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните
образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план
имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след
промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален
закон.
В Чл.10 ал2 се отменя.
Чл.16 се изменя така: Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се
определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2
на ЗМДТ в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и
овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл.17, ал.4 се изменя така: При липса на счетоводни данни данъчната оценка се
определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото
лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при
наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно
законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
В Глава втора Местни данъци Раздел ІІІ „Данък при придобиване на имущества по
дарение и по възмезден начин“:
В Чл.37 се създават:

Нова ал.3: При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по
ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и
заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.
Нова ал.4: Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т.
5, 6, 8 и 9 от ЗМДT, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
В Глава втора , Местни данъци, Раздел IV „Данък върху превозните средства“:
В чл.40, ал.3 се създава нова т. 5: са налице основания за ползване на данъчни
облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ.
В Глава втора , Местни данъци, Раздел VI „Туристически данък“:
Чл.56 се правят следните изменения:
ал.2 се изменя така: Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от
служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за
туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на
предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
ал.4 се изменя така: Министерството на туризма непосредствено след изтичане на
календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано
по електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната
система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана
в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ.
ал.5 се изменя така: Данните по ал.4 се предоставят от Министерството на финансите на
общините в срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма:
1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на
информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от
ЗМДТ, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на
съответната община, или
2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената информация
от Единната система за туристическа информация.
Чл. 57 се изменя така: Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по
чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.
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