ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

§1. Създава се нов чл.4а:
„ Чл. 4а. (1) Данъчните декларации по тази Наредба се подават от данъчно
задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра
на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".
(2) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§2. В чл.17, ал.1 накрая се добавя „и се съобщава на лицата до 1 март на същата
година“.
§3. В чл.24:
а) в ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври“ се заменят с „до 30 юни и до
31 октомври“;
б) в ал. 2 думите „от 1 март“ се заличават.
§4. В чл.40 се създава ал.4:
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите предвидени в чл.49, ал.4 от ЗМДТ.”
§5. В чл.43:
а) създават се нови ал. 1, 2 и 3:
„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз
основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството
на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци
и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни
средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
(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. 48, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната
категория на превозното средство.“;
б) досегашния текст на чл.43 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1,
декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 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
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датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по
наследство декларацията се подава в срока по чл. 28.“;
в) създават се нови ал. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:
„(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.
(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.
(7) Служителят на общинската администрация 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.
(8) Подадената декларация от един от съсобствениците ползват останалите
съсобственици.
(9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно
средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.
(10) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 35,
собственикът представя документ за платения данък при придобиването 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.
(11) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 44, ал.
7 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.
(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската
администрация и се съобщава на лицето.”
§6. В чл. 49, ал. 1 думите „от 1 март“ в първо и второ изречение се заличават, а
думите „30 октомври“ се заменят с „31 октомври“.
§7. В чл. 50 думите „чл.54, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси“ се заменят с
„чл.43, ал. 5“.
Преходни и заключителни разпоредби
§8. Наредбата влиза в сила от 01.01.2015 год.
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Мотиви
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от
публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Долна
Митрополия считано от 12.01.2015 г., се приемат предложения и становища относно Проекта
за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Долна Митрополия на e-mail: obsthina@dolnamitropolia.bg или в
Центъра за обслужване на клиенти на адрес : гр. Долна Митрополия, ул.”Св.св.Кирил и
Методий”№ 39.
1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на
подзаконовия нормативен акт:
Привеждане на нормативната база на Община Долна Митрополия в съответствие с
приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, приети с §43 от
ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
(обн. ДВ, бр.105 от 19.12.2014 г.). Предложените в проекта на Наредба изменения и
допълнения, са свързани с промени в няколко аспекта:
1. От 1 януари 2015 г. лицата, които закупуват, прехвърлят или бракуват моторни
превозни средства, няма да е необходимо да декларират тези факти в общинската
администрация, а ще правят това само в КАТ. Оттам всички промени по електронен път ще
бъдат предавани служебно на Общината, която ще определи размера на данъка, ако става
дума за ново превозно средство, и ще го съобщи на данъчно – задълженото лице.
2. Следваща промяна предвидена в проекта на Наредба е по отношение на началото
на данъчната кампания, дава се възможност същата да стартира преди 1 март на текущата
година.
3. Промяна е предвидена и по отношение на подаването на данъчните декларации. От
2015 г. се дава възможност данъчните декларации да се подават по интернет, без да е нужен
електронен подпис.
4. Следваща промяна, отразена в проекта на Наредбата е свързана с отпадане на
задължението за деклариране на придобити по безвъзмезден начин имущества от лица, които
са освободени от данък за безвъзмездно придобиване на имущество.
5. Следваща промяна предвидена в проекта на Наредба е свързана с ежедневно
подаване на информация от Общината на Министерство на финансите по електронен път с
подробни данни за ДЗЛ, обекти на облагане, права на собственост, данъчни облекчения и
преференции, задължения по видове данъци и т.н.
2. Цели, които се поставят:
- прецизиране на текстовете на Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на Община Долна Митрополия с последните изменения и допълнения на
Закона за местните данъци и такси;
- намаляване на разходите за гражданите и бизнеса, свързани с попълването и
подаването на данъчни декларации;
- намаляване на административната тежест, в следствие на електронното подаване на
документи от граждани и фирми и служебния обмен на данни с КАТ;
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- прецезиране на регистрите за МПС-та, обхващане и облагане на всички МПС
регистрирани в КАТ за движение, уточняване на собствеността на МПС, избягване на
дублирани МПС, по – голяма събираемост на данък МПС и пр.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба.
Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива.
Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в
Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата е подзаконов нормативен акт
за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което,
съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на
цитирания Закон с правото на Европейския съюз.
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