ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Проект!

АКТУАЛИЗАЦИЯ
НА
НАРЕДБА № 15 НА ОБС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ
ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

(Приета с решение № 23, протокол № 4 от 25.01.2008г. на Общински съвет
гр.Вълчедръм, изм. и доп. с Решение № 139, протокол № 17/16.12.2008г., изм. с
Решение № 213, протокол №29/11.12.2009г., изм. с Решение № 322, протокол №
44/31.01.2011г., доп. с Решение № 12, протокол № 4/16.12.2011г.)
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Вълчедръм
чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да
направят своите предложения и становища по проекта за актуализация на Наредбата за
определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Вълчедръм
на e-mail адрес: vdrmkmet@yahoo.com
или vdrmkmet@mbox-is-bg.net
или в
Общинския Център за услуги и информация на гражданите, находящ се в сградата на
Общинската администрация.
МОТИВИ
В изпълнение на чл.1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и във
връзка с измененията и допълнения в него през 2013г. и влизащи в сила от 01.01.2014г.
е наложително да се направи и актуализация на настоящата наредба, с цел да се
приведе в съответствие с разпоредбите на нормативните изисквания.
Във връзка с Закона за допълнение на ЗМДТ, обнародван в Държавен вестник
бр. 61/09.07.2013г. се налага основна промяна при данъка върху недвижимите имоти
като се въвежда необлагаем минимум за имоти с данъчна оценка в размер до 1680 лв.
Другата важна промяна е свързана с приетия Закон за изменение и допълнение
на Закона за местните данъци и такси, ДВ бр.101/22.11.2013г., с който се предвиди
възможност Общинските съвети да определят размера на данъчното облекчение за
превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с
действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории
„Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, Евро 6“ и „EEV“, в границите от 20 до 40 на сто. При
досега действаща редакция на закона тези автомобили ползваха 50 на сто облекчение.
Предложението за 2014г. намалението да е 40 на сто. За превозните средства с мощност
на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологичните категории „Евро
3” и „Евро 4” данъка се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро
5” и „Евро 6” – с 60 на сто намаление. За автобусите, товарните автомобили, влекачите
за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории
„Евро 3” и „Евро 4” данъка се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на
„Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” с 50 на сто намаление, от определения по чл.41 данък.

Във връзка с гореизложеното на Вашето внимание е предоставен следният
проект за
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет актуализира Наредба №
15 на ОбС за определяне размера на местните данъци на територията на община
Вълчедръм като:
І. В чл. 7 създава нова ал.4:
„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лева
включително.”
ІІ. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително,
снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните
категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” определения по чл.41 данък
за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто.”
2. Създава се нова ал.2:
„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и
съответстващи на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4” данъка се заплаща с 50
на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” – с 60 на сто
намаление.”
3. Досегашната ал.2 става ал.3 и се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите
влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4”
данъка се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и
„ЕЕV” с 50 на сто намаление, от определения по чл.41 данък.”
4. Досегашната ал.3 става ал.4.
5. Създава се ал.5:
„(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV” се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория.”
ІІІ. Изпълнение на настоящето решение възлага на Кмета на общината.
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