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Проект

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ

ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г., в сила от 1.01,1998 г., изм. и доп., бр. 71 от 1998 г., в сила от

24.08.1998 г., изм., бр. 83 от 1998 г, изм. и доп., бр. 105 от 1998 г., в сила от 8.09.1998 г.,

бр. 153 от 1998 г., в сила от 1.01 1999 г., изм, бр. 103 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г.,

изм. и доп., бр. 34 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.. бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001

г., бр. 109 от 2001 г., в сила от 1.01.2002 г.

§ 1.В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "данъчно задължени лица по чл,11" се заменят с думите

"собственика на недвижимия имот"

2. Ал. 2 на чл.б4 се изменя така:

"(2) За имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от:
1. за общински и държавни имоти - от общината, съответно от държавата, за

сметка на наемателя, съответно на ползвателя и

2. за недвижимите имоти на граждани в т.ч. и отдадени под наем - от собственика

на имота,"

§2.В ал.З на чл.65 думите "върху данъчната оценка по чл. 20 и 21" се заменят с

думите "по реда на чл.67 от този закон".

§3. Ал.З на чл. 66 се изменя така:
"(З)Общинските съвети са длъжни до 1 юли на предходната година да определят

размера на таксата за битови отпадъци за текущата година."

§4. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя така:

" (1) Размерът на таксата се определя, както следва:
1. за жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на

предприятията за всяко населено място:

а) До 30 лв. за брой имот и до 30 лв. за всеки обитател на имот в основно

жилище н
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б) До 30 лв. за всеки имот, който не е основно жилище, независимо от
обитателите, и е подадена декларация за това в териториална данъчна дирекция по
местонахождението на имота от собственика или ползвателя до края на
предходната година.
2. за нежилищни имоти - в левове в зависимост от броя и вида на съдовете за

изхвърляне на битовите отпадъци или до 5 лв. на квадратен метър разгъната застроена
площ."

3. В ал.2 думите "пропорционално върху данъчната оценка" се заменят с думите

"на квадратен метър разгъната застроена площ".
4.В ал.4 думите "пропорционално върху данъчната оценка" се заменят с думите

"на квадратен метър разгъната застроена площ".

§5. В чл: 71, т. 1 се правят следните изменения: отпада изречението "за имотите,
които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация затова в
териториалната данъчна дирекция по местонахождението им от собстваника или
ползвателя до края на предходната година".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§4. На лицата, заплатили пълния размер на дължимата такса преди влизане на
този закон в сила, недължимо внесената сума се счита за данъчен кредит за следващата
календарна година.

§5. Законът влиза в сила от ...........
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МОТИВИ
 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

С проекта за закон се предлага радикално изменение в ЗМДТ в частта за такса
смет.

Сегашният принцип на определяне на таксата е на основата на данъчната оценка
на имота и не е съобразен със същността на таксата като възмездна услуга.

Определянето на таксата в зависимост от данъчната оценка, която отчита
подобренията и качествата на обитаваното жилище е неоснователно. Цената на услугата
не може да се определя от фактори, нямащи дори косвена връзка със себестойността й.
Разходите за почистване на населените места зависят от броя на обитателите на
съответния имот и следователно адекватното и разумно решение е базата за определяне
на такса смет да е определена сума на човек.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и
такси се дава възможност на общините, спазвайки основния принцип за формиране на
таксата да формират размери, които изцяло съответстват на разходите и справедливо се
поемат от населението и обитателите на нежилищните имоти. В тази връзка се дават
правомощия на общините за диференцирано определяне на таксата за различни
социални групи, райони, зони и т.н..

Основният   принцип   на  направените   изменения   е справедливото определяне
на таксите съобразно направените разходи от общините и обективните възможности на
населението.

Предложените промени целят намаляване на тежестта за гражданите, като се
въвежда заплащане на таксата за сградите публична собственост, за които по сега
действащия закон не се дължи такса.

При определянето на такса смет за нежилищните имоти се дава възможност за
алтернативен избор между заплащане в зависимост от вида на съдовете за изхвърляне
на битовите отпадъци или на квадратен метър разгъната застроена площ.

Предложените изменения ще създадат условия за облекчено администриране на
таксата, разбираемост и яснота при определянето на таксата.


