2

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ.№ 354-01-89/25.09.2003 г.				Проект!


ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


§ 1. В чл. 13, на края се добавя следния текст:
"..., освен когато този закон предвижда друго."

§ 2. В чл. 38, ал. 1, т. 3 се добавя текста:
"..., включително радиоапарати, телевизори, видео, компютри, телефонни апарати."

§ 3. В чл. 58, ал. 1 се създава нова т.5 със следното съдържание: "организациите, ползващи превозните средства за: хора с увреждания, домове за сираци и домове за възрастни хора."
 
§ 4. В чл. 66 се създава нова ал. 4 със следния текст:
"(4) Размерът на таксата за битови отпадъци не може да се увеличава спрямо предходната година с по-голям процент от индекса на инфлацията, отчетен от НСИ."
 Сегашната ал. 4 става ал. 5. 

§ 5 В параграф 1, т. 14 на Допълнителната разпоредба, на края се допълва следния текст: "..,. присъщи за този вид превозно средство."







М О Т И В И

1. Сегашният текст на чл. 13 е категоричен за дължимост на данъка, включително когато имота не се ползва, но има някои изключения, дадени в други разпоредби на закона. Например, в чл. 15, ал. 1 се предвижда, че за новопостроените сгради или част от тях, данък се дължи от следващия месец, "през който ... е започнало използването им". 
Възможни са и други, изключения, а когато такива липсват, предложението допълнение съответно няма да се прилага.

2. В чл. 38, ал. 1, т. 3 се има предвид обикновената покъщнина да се изключва от наследствената маса. При съвременните условия в обикновената покъщнина се включват и посочените в § 2 на този проекто-закон вещи, което оправдава предложеното допълнение, за да не възникват спорове между данъчно задължените лица и данъчните органи по места.

 3. Освобождаването от данък на превозните средства, ползвани от организации за обслужване на инвалиди и социално слаби е насочено към облекчаване положението на тази категория от населението. Касае се за не повече от няколко десетки такива автомобили данъкът, от които е без особено отражение в бюджета.   

4. Предлаганият текст в § 4 има характер на превантивна мярка за недопускане на необосновано завишаване на таксата за битови отпадъци. 

5. Последното предложение се отнася за редакционно подобрение на текста на т. 14 от § 1 на Допълнителната разпоредба, който в сегашната редакция дава повод за абсурдна интерпретация при определяне теглото на превозното средство от "пътници, товар, гориво и обслужващ персонал". 


София, 25.09.2003 г. 

					НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
						
						1. Муравей Радев....................................
						2. Веселин Черкезов...............................
3. Димитър Йорданов............................. 
4. Христо Кирчев....................................
5. Иван Иванов........................................ 
6. Росица Тоткова...................................
7. Йордан Нихризов...............................
 8. Стойчо Кацаров.................................
9. Елиана Масева....................................
10. Петър Жотев....................................
11.Екатерина Михайлова......................
12. Кина Андреева.................................
13. Моньо Христов................................
14. Йордан Соколов..............................
15. Васил Паница...................................
16. Борислав Китов................................
17. Васил Василев..................................
18. Евгени Чачев....................................
19. Иво Цанев........................................
20. Георги Хубенов...............................
21. Панайот Ляков.................................




