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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДУПНИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
инж. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за
определянето на местните данъци на територията на община Дупница.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Представям на Вашето внимание мотиви за допълнение на Наредбата за
определянето на местните данъци и администрирането им на територията на община
Дупница.:
1. Причини, които налагат допълнението на Наредбата
На 07.04.2016г. от Народното събрание на Република България е приет Закон
за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и публикуван в
Държавен вестник брой 32 от 22.04.2016г.
С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и
такси се въвежда нов годишен данък, които се нарича Данък върху таксиметров
превоз на пътници.
Във връзка с това в Закона за местните данъци и такси е приет нов раздел VІІІ,
озаглавен “ Данък върху таксиметров превоз на пътници” с членове от 61у до 61щ,
съгласно които разпоредби, данъчно задължените лица посочени в този раздел се
облагат с Данък върху таксиметрови превоз на пътници за извършваната от тях или
от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
Данък върху таксиметрови превоз на пътници ще се дължи от данъчно
задължените лица за всеки автомобил, за които е издадено разрешение за извършване
на таксиметров превоз на пътници.
За целта е необходимо Общински съвет - Дупница да определи с наредба
годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната

година в граници от 300лв. до 1000лв. в срок до 31 Октомври на предходната година,
а когато Общинският съвет не е определил размера на данъка в съответният срок,
данъкът ще се събира на база действащия размер за предходната година.
В преходните и заключителни разпоредби на закона е предвидено, че за 2017г.
общинските съвети следва да определят размера на данъка до 30 Септември на 2016г.
Предвидено е преди получаване на издадено разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за
автомобилните превози, данъчно задължените лица да подават данъчна декларация по
образец за дължимият данък в общината, за територията на която е издадено
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. Със същият брой на
Държавен вестник са публикувани и изменения в Закона за автомобилните превози.
Съгласно тях, дейността може да се извършва от превозвачи или водачи, извършващи
дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. В чл.24, ал.3, т.1-4 от
Закона за автомобилните превози има изисквания към водачите, а в чл.24а, както и в
чл.61ш от ЗМДТ е посочено, че разрешението се получава след като е платен
дължимият данък върху таксиметровият превоз на пътници за срока, за които е
издадено разрешителното.Именно поради това е предвидено да се подава данъчна
декларация, в която да се посочват обстоятелствата, които имат значение за определяне
на данъка.Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, в 7/ седем / дневен срок
от настъпване на обстоятелството.При прехвърляне на предприятието на едноличен
търговец, данъчната декларация се подава в общината и от прехвърлителя и от
приобритателя в 7 / седем / дневен срок от дата на вписване на прехвърлянето в
Търговският регистър.Предвидено е и възстановяване на надвнесен данък по чл.61, ал.2
от ЗМДТ, което се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лица по реда
на ДОПК.
Определянето на конкретният размер на данъка, в лимитираните от законодателя
граници е предоставен на преценката по целесъобразност на Общинските
съвети.Общинският съвет е органът, комуто законодателя е предоставил правомощията
да преценява възможностите на населението и нуждите на общината, за да усигури чрез
размера на данъка оптималния баланс на интересите и да гарантираизпълнението на
функциите на общината.Вземайки предвид броя на таксиметровите автомобили и
населението на община Дупница е разумно да бъде приета и основа от 700 /
седемстотин /.лв., като по този начин ще се постигне баланс между фискалните
интереси на общината и възможностите на данъчно задължените лица да заплащат
дължимите от тях задължения за данък.
2. Цели, които се поставят.
С приемането на допълнението се цели постигане на съответствие и избягване
на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци
и такси. По-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето
на общинските данъци, които се събират от общината. Увеличаване приходите на
общината от новоприетият данък. Следване принципите за откритост, публичност и
граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне
размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащането на местните
данъци на територията на общината.
3. Финансовите и други средства необходими за прилагането на новата уредба.
Финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба не се
предвижда да бъдат изразходвани.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива.
С прилагането на наредбата се очаква синхронизиране на текстовете от
наредбата с действащото законодателство в Република България.
Достигане на по-голяма яснота, коректност и публичност при определяне
размера на местните данъци на територията на общината.
С промяната ще се постигне повишаване на приходите в бюджета на община
Дупница
Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци.
Понастоящем броят на таксиметровите автомобили в община Дупница , за които
има издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници е 180бр. от
тях са ЕТ -77бр.. При така зададената нормативна уредба , прогнозата за очакваните
годишни приходи от този данък ще са – при взет размер- 700 / седемстотин/ лева около
56 000 лева, предполага се , че декларации за облагане с данък върху таксиметров
превоз на пътници ще подадат около 80 броя данъчно задължени лица.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от
отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на
задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно
самоуправление. Доколкото настоящия проект има за предмет допълнение към
действаща наредба което подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА
от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са
разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление".
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и
във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът е съобразен и с действащия към настоящия момент Закон за
местните данъци и такси.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77
от АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия
проект на Интернет страницата на Община Дупница да направят предложения и да
изразят становища по проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с
§3,ал.2 от ПЗРЗДЗМДТ, чл.21, ал.1,т.7 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет-Дупница взе следното

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:
§1.Общински съвет – Дупница приема Наредба за допълнение на Наредбата за
определянето на местните данъци на територията на община Дупница, както следва:
в глава Втора – местни данъци от Наредбата за определянето на местните данъци на
територията на община Дупница се създава нов раздел VІІ със следното съдържание

Раздел VІІ
ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
Чл.60а.(1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху
таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по
таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона данъците върху
доходите на физически лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VІ от
Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция “ Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета на Община Дупница по реда на Закона за
автомобилните превози.
Чл.60б. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е в
размер на 700/ седемстотин / лева
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил , за които е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато до 31 Октомври на предходната година общинският съвет не е определил
размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година,
данъкът се събира на база действащият размер от предходната година.
Чл.60в. (1) Преди получаването на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчни декларация по
чл61х, ал.1 от Закона за местните данъци и такси .
(2) В декларация по ал.1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на
данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпване на обстоятелството.
(4) при прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец, данъчната декларация
се подава и от прехвърлителя и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване
на прехвърлянето в търговският регистър в съответната община.
Чл.60г. Дължимият данък върху таксиметров превоз постъпва в приход на Община
Дупница ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено за нейната територия.
Чл.60д (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя
по следната формула:
ДДТГ =ГДТПП х БМ , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишният данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.62,
ал.1
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платеният годишен данък се
възстановява недължимо надвнесена част, определена по следната формула:
НВДТПП =ПГДТПП х БМ , където:
12
НВДТПП е недължимо внесена част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
БМ е броя на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл.60е. Данъкът по чл.62 се внася по сметките на Община Дупница преди получаване
на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Чл.60ж. Възстановяване на надвнесен данък по чл.65,ал.2 се извършва по писмено
искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.

Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за попълнение на Наредбата за
определянето на местните данъци на територията на община Дупница.
§ 10. Настоящото допълнение към Наредбата влиза в сила от 01.01.2017 г.

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
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