Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за местните 
данъци и такси
(Обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 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., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г. и бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г.)


§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
	Досегашният текст става ал. 1.
	Създава се ал. 2:

„(2) Размерът на данъка за жилищни имоти с данъчна оценка над 300 000 лв. е двойният размер на определения по ал. 1.”
§ 2. В чл. 33 се правят следните изменения:
	В ал. 1, т. 4 думите „застрахователна стойност” се заменят с „действителна стойност”.

В ал. 4 думите „застрахователната стойност” се заменят с „действителната стойност”.
§ 3. В чл. 54 се създава ал. 9:
„(9) За лек автомобил или мотоциклет с действителна стойност над 70 000 лв. при подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя и копие от сключен застрахователен договор за имуществена застраховка на превозното средство.”
§ 4. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) Размерът на данъка за леки автомобили и мотоциклети с действителна стойност над 70 000 лв. е двойният размер на определения по чл. 55, ал. 1 и 3.
(2) Размерът на данъка за ветроходните и моторните яхти, както и за самолетите и вертолетите е тройният размер на определения по чл. 56, т. 4 и чл. 57, т. 1, когато не се използват със стопанска цел.
(3) Срокът за заплащане на първата вноска по чл. 60, ал. 1 за данъка по ал. 1 е от 1 март до 30 април.
(4) Действителната стойност за целите на ал. 1 се определя от застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането.
(5) Застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането представят ежегодно в срок до 31 януари справка за сключените от тях договори (валидни към 1 януари на текущата година) за имуществени застраховки на леки автомобили и мотоциклети с действителна стойност над 70 000 лв. Справката се предоставя по електронен път в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация или където подлежи на регистрация застрахователят. Форматът на данните се определя с инструкция на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.”
§ 5. Създава се чл. 125а:
„Чл. 125а. (1) За непредоставяне или за несвоевременно предоставяне на информацията по чл. 57а, ал. 5, както и за посочване на неверни или непълни данни се налага имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
(2) За нарушения по ал. 1, извършени за повече от едно физическо или юридическо лице, имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер до 500 лв.
(4) Актовете за установяване на нарушенията и наказателните постановления се издават от органите по приходите на Националната агенция за приходите.”
§ 6. В § 1 от Допълнителната разпоредба, в т. 19 думите „Застрахователна стойност” и „застрахователната стойност” се заменят съответно с „Действителна стойност” и „действителната стойност”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 7. (1) Данъкът по чл. 57а за 2010 г. се заплаща от 1 септември до 30 октомври.
(2) За определяне на данъчното задължение по чл. 57а, ал. 1 за 
2010 г. застрахователите предоставят в срок до 31 август 2010 г. справка за сключените от тях договори (валидни към 1 юли 2010 г.) за имуществени застраховки на леки автомобили и мотоциклети с действителна стойност над 70 000 лв. Справката се предоставя по електронен път в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация или където подлежи на регистрация застрахователят. Форматът на данните се определя с инструкция на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(3) За сключени застрахователни договори след 30 юни 2010 г. данъкът по чл. 57а, ал. 1 за 2010 г. се внася в двумесечен срок от сключването на договора въз основа на представено от собственика копие на договора в общината по постоянния адрес, съответно по седалището му.”
§ 8. Законът влиза в сила от 1 юли 2010 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …………………… 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)



М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за местните данъци и такси 



Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвен  в изпълнение на Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, като предложенията са свързани с изпълнението на част от тези мерки. Във връзка с това се предлага двойно увеличаване на данъка върху жилищните имоти с данъчна оценка над 300 хил. лв. и на данъка върху леките автомобили със застрахователна стойност над 70 хил. лв., както и тройно увеличение на данъка върху ветроходните и моторни яхти, самолетите и вертолетите, когато не се използват за стопански цели.
Предложените мерки целят повишаване на приходите в общинските бюджети.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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