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

(Обн. ДВ, бр. 117 от 1997 г., изм. и доп. ДВ, бр. 71, 83 105 и 153 он1998 г., бр. 103 от 1999 г., 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г. и бр. 6, 18, 36 и 70 от 2004 година).

	
§ 1. В чл. 1 се отменя т. 2. 
§ 2. Раздел ІІ - Данък върху наследствата, с членове от 29 до 43, включително, отпада изцяло.
§ 3. Член 124 се отменя.
§ 4. Точка 20 от Допълнителната разпоредба се отменя.




	

М О Т И В И

към ЗИД на Закона за местните данъци и такси

Предлаганата отмяна на данъка върху наследствата, регламентиран сега в ЗМДТ се налага от две основни причини:
1. данъкът върху наследствата не е съвременен данък и вече е отменен в редица страни;
2. незначителен е фискалният интерес на приходите от този данък.

Данъкът върху наследствата представлява един остатък от миналото. В нашия Закон за местните данъци и такси от 1951 г. той е установен като такса , а от 1998 г. с новия ЗМДТ е наименован данък.
С данъчната реформа в Словакия през 2003 г. този данък е отменен. Преди това, от 2002 г. е отменен само за съпрузи и наследници по права линия. От 1 януари 2004 г. той изчезва от данъчната система на Република Словакия.
По принцип, наследниците са участници в общо домакинство с наследодателя и сами допринесят при създаването на наследството. Не е оправдано повторно да се налага данък и то само поради формалното основание за преминаване на собствеността от наследодателя върху наследниците му.

През 2003 г. постъпленията от този местен данък у нас възлизат само на 0,3 млн. лв., което не оправдава значителните разходи по администрирането на този данък. 
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