ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменение и
допълнение на Наредба № 14 за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Любимец, приета с Решение № 30 от
28.02.2008г., последно изменена и допълнена с
Решение № 370 от 18.12.2013г., на Общински
съвет Любимец.
Докл.: инж. Анастас Анастасов-Кмет на Община
Любимец
Р Е Ш Е Н И Е
№ 23
на ОбС, прието с протокол № 4 от 07. 12. 2015 г.
На основание чл.1,ал.2 от ЗМДТ, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съветЛюбимец
Р Е Ш И:
Допълва и изменя Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията
на община Любимец, както следва:
§1. ал.4 на чл.7 да се изписва само: отменена с решение № 278 от 31.01.2011 г.
§2. Създава се нова ал.5 на чл.8 със следното съдържание: „ За имот - държавна или
общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за
управление.”
§3. ал.1 на чл.11 се допълва и изменя така: „ Данъкът върху недвижимите имоти се
плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври, на годината за
която е дължим.”
§4. ал.2 на чл. 11 се допълва и изменя така: „ на предплатилите до 30 април за цялата
година се прави отстъпка 5 на сто”
§5. ал.1 на чл. 17 се допълва и изменя така: „ Данъчната оценка на недвижимите имоти
на предприятията е по - високата между отчетната им стойност и данъчната оценка,
съгласно Приложение № 2, а за жилищни имоти – данъчната им оценка, съгласно
Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.”
§6. ал.3 на чл. 17 се допълва и изменя така: „ Данъчната оценка на имотите по чл.11,
ал.2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на предприятия,
се определя съгласно нормите по приложение №2.”
§7. чл. 20 се изменя така: „ Необходимо условие за определяне на данъка е наличието
на подадена данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.”
§8. ал.1 на чл. 25 се допълва и изменя така: „При откриване на наследство, данъчно
задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6
месеца да подадат декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ в общината по последното
местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по
местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.”
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§9. чл. 26 се допълва и изменя така: „ Наследственото имущество, с изключение на
освободеното от данък, се определя и оценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци
и такси.”
§10. чл.29 се изменя така: „Освобождават се от данък върху наследство имущества
определени в чл.38 от Закона за местните данъци и такси. ”
§11. На чл. 32, ал.2, се създава нова т.1 със следното съдържание: „Данък при
безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти
и ограничени вещни права върху тях по давност.”
§12. ал.3 на чл. 32 се допълва и изменя: „ Алинея 1 не се прилага за моторни превозни
средства, които не са регистрирани за движение в страната.”
§13. чл. 34 се допълва и изменя така: „ Основа за определяне на данъка е оценката на
имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност към
момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на
вписване.”
§14. ал.1 на чл. 35 се допълва и изменя така: „ При дарение на имущество, както и в
случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху
оценката на прехвърляното имущество в размер на:
т.1 - 0,7 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца;
т.2 - 5 на сто – при дарение между лица извън посочените в т.1
§15.Отменя ал.4 на чл. 35
§16. ал.2 на чл. 37 се допълва и изменя така: „ Данъкът се заплаща при прехвърлянето
на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните
превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 - към момента на издаване на акта,
удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”
§17. чл.40 се изменя със съдържание: „Размерът на данъка върху превозните средства
се определя съгласно чл.54 от Закона за местните данъци и такси”
§18. ал.1 на чл.46 се допълва и изменя така: „ Данъкът се заплаща на две равни вноски
в следните срокове – до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”
§19. Създава нова ал.3 на чл. 46 със следното съдържание : „Заплащането на данъка е
условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.
Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден от общината документ за
платен данък, който се идентифицира от системата, чрез поставен холограмен стикер с
уникален идентификационен номер .”
§20.чл.47 се изменя и допълва така: „ Данъкът се внася в приход на бюджета на
общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията,
а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 5 - в приход на общината, в която е
регистрирано превозното средство. ”
§21.Създава се нов параграф 10 към Преходните и заключителни разпоредби на
Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община
Любимец, приета с Решение № 30от 28.02.2008 г., със следното съдържание:
„Измененията на наредбата са приети с Решение №............... взето с Протокол
№.................... на Общински съвет Любимец, влизат в сила от дата на публикуването й в
сайта на общината.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ХИ
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