МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предлагам на вниманието на
жителите на община Кричим в 14дневен срок, считано от 12.01.2015 г., за обсъждане,
представяне на становища, предложения и възражения, на:
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
1.Причини, които налагат приемането:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност (Обн. в ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) се направиха
много промени в редица закони, които пряко засягат работата на общините на
територията на Република България. Една от промените е в Закона за местните данъци
и такси, а основните изменения в него са в следните насоки:
· Въвежда се възможност за деклариране на недвижими имоти по електронен път
/чл. 3, ал. 2 от ЗМДТ/;
· Въвежда се изискване за ежедневна кореспонденция и подаване на информация
до Министерството на финансите /чл. 5а от ЗМДТ/;
· Прецизират се сроковете за съобщаване и плащане на данъците, както и
сроковете, в които могат да се ползват преференции /чл. 19, чл. 28 и чл. 60 от ЗМДТ/;
· Изцяло се променя начинът на обработка, подаване и получаване на
информацията, свързана с данъка за МПС /чл. 54 от ЗМДТ/;
· Дава се възможност за освобождаване и на електрическите мотопеди и
мотоциклети от облагане с данък върху превозните средства /чл. 58 от ЗМДТ/
· В частта за определянето на туристическия данък  с Решение № 5 от
05.04.2012г. на Конституционния съд, алинея 4 и алинея 5 на чл. 61с от ЗМДТ са
обявени за противоконституционни, поради това е необходимо да бъдат отменени
алинея 4 и алинея 5 на чл. 57 от Наредбата за определяне на размера на местните
данъци на територията на община Кричим.
С измененията в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г. се
поставят първи стъпки в междуинституционалното подаване на информация. С
измененията се задължават Министерството на финансите да подава данни на
общинските администрации от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, както и Службите по вписванията на
територията на всяка община, в 7дневен срок да подават информация на общините за
прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху
недвижими имоти. В същото време на общините се вмени в задължение да подават
ежедневна информация по електронен път до Министерството на финансите за
обстоятелствата, визирани в чл. 5а, ал. 1 от ЗМДТ и по ред, начин и във формат, уреден
в ал. 2 от същия член.
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2. Целите, които се поставят:
С тези изменения и допълненията на сега действащата Наредба за местните
данъци на територията на община Кричим, ще се даде възможност на общината да
осъществява поголям контрол при определянето и събирането на данъка върху
недвижимите имоти и данъка върху пътните превозни средства. В досега действащия
ред на определяне на местните данъци, общините бяха обвързани с подаваните от
данъчно задължените лица декларации, т.е. данъците се определяха въз основа на
подадените декларации, докато сега с измененията на закона се въвежда служебното
начало.
С въвеждането на електронните технологии, се предоставя възможност на
данъчно задължените лица за деклариране на недвижими имоти по електронен път.
Прецизират се сроковете за съобщаване и плащане на данъците, както и сроковете, в
които могат да се ползват преференции /чл. 19, чл. 28 и чл. 60 от ЗМДТ/.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови
средства. Предложените изменения и допълнения са изцяло технически, единствено с
цел привеждане на текстовете от действащата наредба в съответствие с нормативната
уредба.
4. Очаквани резултати от прилагането:
С предложените изменения и допълнения на Наредбата за местните данъци на
територията на община Кричим се очаква облекчаване на данъкоплатците, подлежащи
на облагане с данък върху превозните средства, облекчаване при подаване на данъчни
декларации към администрацията и вменяване на нови задължения на общинска
администрация във връзка с това.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните
данъци на територията на община Кричим е разработен в съответствие с Европейското
законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на
Европейската общност, свързани с тази материя.
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.
79 от АПК, в изпълнение на чл. 19, чл. 28, чл. 54, чл. 60 и чл. 61 от Закона за местните
данъци и такси, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община Кричим, както
следва:
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§ 1. Изменя чл. 11, ал. 1, както следва:
В чл. 11, ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври“ се заменят с
думите „до 30 юни и до 31 октомври“ и текста следва да се чете така:
”чл. 11, ал. 1. Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни
вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е
дължим.“
§ 2. Изменя чл. 11, ал. 2, както следва:
В чл. 11, ал. 2 думите „от 01 март“ се заличават и текста следва да се чете така:
„чл. 11, ал. 2. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто.“
§ 3. изменя и допълва чл. 18, ал. 1, както следва:
В чл. 18, ал. 1 след думите „за която се дължи“ се добавя следния текст „и се
съобщава на лицата до първи март на същата година“ и текста следва да се чете така:
«Чл. 18, ал. 1. Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите
имоти по чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината,
за която се дължи и се съобщава на лицата до първи март на същата година.»
§ 4. Създава две нови алинеи към чл. 37  ал. 3 и ал. 4, както следва:
„чл. 37, ал. 3. При безвъзмездно придобиване на имущество, извън случаите
по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с
данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.
Чл. 37, ал. 4. Декларация по предходната алинея не се подава в случаите по
чл. 44, ал. 5 и 6 от ЗМДТ и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и
предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност.“
§ 5. изменя чл. 40, както следва:
„Чл. 40. Размерът на данъка се определя от служител на общинска
администрация Кричим 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 от регистъра на пътните превозни средства се предоставят на
община Кричим от Министерството на финансите, както следва:
1. ежедневно  чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка
между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на
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местните данъци и такси на община Кричим за обмен на данните от регистъра на
пътните превозни средства, или
2. ежемесечно  на електронен носител.
(3) Изключения от реда, описан в алинея 1 има, 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. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има
данни за екологичната категория на превозното средство.
(4) Собствениците на превозни средства, за които няма подадени данни от
регистъра на пътните превозни средства, 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
датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство
по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.
(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 ползва 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. 44 от ЗМДТ, собственикът представя документ за платения данък при
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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.
55, ал. 7 от ЗМДТ 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.
(13) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния
адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е
подадена такава и в случаите по ал. 5  в приход на общината, по регистрация на
превозното средство.“
§ 6. изменя чл. 46, ал. 1: както следва:
„Чл. 46 (1) Данъкът върху превозните средства се плаща 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 5 на
сто.“
§ 7. Отменя алинея 4 и алинея 5 на чл. 57.
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