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Проект

Закон за изменение и допълнение на

Закона за местните данъци и такси

(Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., в сила от 1 януари 1998 г., изм., бр. 71 от 23
юни 1998 г., в сила от 24 август 1998 г., бр. 83 от 21 юли 1998 г., бр. 105 от 8 септември
1998 г., в сила от 8 септември 1998 г., бр. 153 от 23 декември 1998 г., в сила от 1 януари
1999 г. (*), бр. 103 от 30 ноември 1999 г., в сила от 1 януари 2000 г., бр. 34 от 25 април
2000 г., в сила от 1 януари 2001 г., бр. 102 от 15 декември 2000 г., в сила от 1 януари

2001 г.)

§ 1. В чл.24, ал. 1, т.З се изменя така:

"3. юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна
дейност за частта от имотите, използвани за осъществяване на основната им дейност или
предоставени за безвъзмездно ползване от друго лице,освободено от данък;"

§2. В чл. 38, ал. 1, т. 2 след думите "които не са търговци" се добавят "с
изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност
в частна полза;"

§3. В чл. 48, ал. 1. т. 4 се изменя така:

"4. юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на обществено полезна
дейност за получените и предоставените дарения;"
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мотиви
към проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона

за местните данъци и такси

Необходимо е уеднаквяване на терминологията с новия закон за юридическите

лица с нестопанска цел.

В допълнение се касае за малък брой субекти (за 2002 г. около 100 организации, а

за следващите години - 2-3 пъти повече) - т.е. данъчните облекчения, като абсолютна

сума, се увеличават незначително, но лицата, ползващи облекченията

осъществяват дейността си под контрол и с гаранции за прозрачност.

Стеснява се незначително кръга на облагодетелстваните лица, като от тях се

изключват организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в

частна полза, като тяхното данъчно третиране не трябва да се различава от това на

физическите лица - т.е. данъчните облекчения не се променят съществено.
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