ПРОЕКТ НА
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
КРИЧИМ
§ 1. Изменя се ал. 2 към чл. 17, както следва:
„Чл. 17. (2) При поискване от служителите на общинската
администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия
от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните
административни органи са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен
срок.”
§ 2. Изменя се чл. 19, както следва:
„Чл. 19. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер
на 3,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”
§ 3. Изменя се и се допълва ал. 4 към чл. 20, както следва:
„Чл. 20. (4) 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 Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”
§ 4. Отменя се ал. 2 към чл. 33.
§ 5. Създават се нови ал. 3 и ал. 4 към чл. 40, както следва:
„Чл. 40. (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.
(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 ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност.”
§ 6. Допълва се ал. 4 към чл. 43, както следва:
„Чл. 43. (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, като в
случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската
администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на
данните, налични в общината и в регистъра на населението.”
§ 7. Изменя се ал. 7 към чл. 43, както следва:
„Чл. 43. (7) Служителят на общинската администрация може да изисква
документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за
данъчното облагане.”
§ 8. Изменя се ал. 5 към чл. 59, както следва:
„Чл. 59. (5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 31 януари на
всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.”
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§ 9. Изменя се ал. 2 към чл. 60, както следва:
„Чл. 60. (2) 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.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА КРИЧИМ
§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община Кричим е приета с Решение № ……..,
взето с Протокол № ….. от ...........2020 г. на редовно заседание на Общински съвет
Кричим, и влиза в сила от деня на влизане в сила на решението за приемането ѝ.
§ 2. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Кричим.
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