На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.12.2018 г.,
за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
Предложения могат да бъдат
kmet@sliven.bg

депозирани на следния електронен адрес:

ПРОЕКТ

НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече
от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен.
Имущественият се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, коригиран с коефициент за годината на производство на автомобила,
екологичният се определя от екологичната категория на автомобила.
1.Стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя е следния:
а) до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,36 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,53 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,00 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,60 лв. за 1 kW;
2. Коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила:
Брой на годините от годината на производство на
автомобила, включително годината на производство
Над 20 години
Над 15 до 20 години включително
Над 10 до 15 години включително
Над 5 до 10 години включително
До 5 години включително

Коефициент
1,1
1,0
1,3
1,5
2,3

3. Коригиращ коефициент за екологичната категория на автомобила:

Екологична категория
Без екологична категория, с екологична категория
„Евро 1” и „Евро 2”
„Евро 3”
„Евро 4”
„Евро 5”
„Евро 6” и „EEV”

Коефициент
1,10
1,00
1,00
0,80
0,60

2. Ал. 3 се изменя както така:
„(3) Данъкът за мотопеди и мотоциклети е както следва:
1. За мотопеди – 15 лева;
2. За мотоциклети, както следва:
а) до 125 куб. см включително - 16 лв.;
б) над 125 до 250 куб. см включително - 32 лв.;
в) над 250 до 350 куб. см включително - 46 лв.;
г) над 350 до 490 куб. см включително - 65 лв.;
д) над 490 до 750 куб. см включително - 98 лв.;
е) над 750 куб. см - 130 лв.
3. За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и
съответстващи на екологична категория „Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто
намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4” – с 60
на сто намаление от определения данък.”
3. Ал. 6 се изменя така:
„(6) Данъкът за товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т
но не повече от 12 т, е в размер на 15 лв. на всеки започнати 750 кг товароносимост.”
4. Създава се нова ал. 14:
„(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни екологичната категория
на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична
категория.”
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се отменя;
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) За автобусите, товарните автомобили с допустима максимална маса над 3,5 т,
влекачите за ремарка и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична
категория „Евро 4”, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на
на „Евро 5”, „Евро 6 и „EEV” – с 50 на сто намаление от определения данък.“
3. ал. 4 се отменя;
4. ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни екологичната категория на
моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична
категория.
§ 3. В чл. 19, по приложение № 4 към ЗМДТ (патентни дейности), точка 21 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 г. с изключение на:
Параграф 3 относно чл. 19, която влиза в сила от 01.01.2020 г.

