СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА
НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПО
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци.
Т.1. Предложение от лице с инициали П.В., за размера на коефициента „Екологична
категория” както следва:
Екологична категория
Без екологична категория, с
категория „Евро 1” и „Евро 2”
„Евро 3”
„Евро 4”
„Евро 5”
„Евро 6” и „ЕЕV”

Коефициент
екологична

1,40
1,10
0,90
0,70
0,40

Предложените промени не се приемат със следните мотиви:
Посочените в предложението коефициенти за първите две групи – без екологична
категория и с категория „Евро 1” и „Евро 2”, са максималните стойности, посочени в ЗИД
на ЗМДТ, са съответно 1,4 и 1,10. Диапазоните, в които са същите, са съответно от 1,1 до
1,4 и от 1,0 до 1,1. В проекта на наредбата, за същите категории, са посочени коефициенти
1,1 и 1,0.
Предложените от общината коефициенти, участват в определяне на данъка за най-масовите
автомобили и се цели възможно най-малкото възможно натоварване на собствениците на
посочените автомобили.
По отношение коефициентите за останалите три екологични категории, стойностите са
съобразени с необходимостта от гарантиране приходите за общината.
С цел да не се формират големи задължения за ДПС за леките автомобили, предложените
ставки за стойността на данъка, в зависимост от мощността на двигателя, са или възможно
най-ниските по закон или увеличени в минимални размери спрямо минималните стойности.
За всички леки автомобили, облогът, който би се получил за 2019 г., при стойностите,
предложени от общината, спрямо облогът при сега съществуващата наредба за определяне
на общинските данъци, е в намаление с над 14 хил.лв.
Т.2. Предложение от лице с инициали Б.И., за 20 процентна отстъпка, идентична с
останалите градове.
Предложената промяна не се приема със следните мотиви:
В ЗМДТ липсва основание за 20% отстъпка на данъка. Възможната отстъпка, която е в
разпоредбите на закона, е 5% за предплатилите до 30 април за цялата година, от която
отстъпка се ползва и до сега от лицата, изпълнили посочените условия.
Не е налице и конкретно предложение по оповестения нормативен акт.

