На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните
актове и предвид обстоятелството,че предлаганите изменения са съществени и е
необходимо навременно синхронизиране с приетите, в края на 2019г., промени в редица
закони, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет
страницата на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема
предложения и становища относно представения Проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на
територията на Община Несебър. Предложенията могат да бъдат депозирани в
Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в
гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща:
ttodorova@nesebar.bg.

Проект !
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера
на местни данъци на територията на Община Несебър
§1. Текстът на чл.10, ал.(2) се изменя и придобива следната редакция:
„Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените
сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на
територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради
и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от
възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб
строеж по образец, определен от министъра на финансите. Подадените данни по ал. 2
от един възложител ползват останалите възложители ” ,
§2. Текстът на чл.17 ал.(4) се изменя и придобива следната редакция:
„При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на
общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка
се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни
данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство.
Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.”
§3. В чл.38 ал.4 се изменя и придобива следната редакция „Алинея 1 не се прилага за
моторни превозни средства, придобити преди първата им регистрация за движение в
страната.”
§4. В чл.43 се създава нова ал.3 със следния текст:
”При безвъзмездно придобиване на имущество, лицата подават декларация за
облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.”
§5. В чл.43 се създава нова ал.4 със следният текст:
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5,
6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.”

В чл. 48 ал.(3) се създава точка т.5 със следния текст:
„ са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4. от
ЗМДТ”
§6.

§7.
В ал.(4) на чл.48, се добавя последно изречение със следния текст:
„ В случай че не е подадена декларация в предвидения срок, служител на общинската
администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на
данните, налични в общината и в регистъра на населението.”
§8.В чл.48, ал.(7) текста на изречение второ се заличава .
§9. Текстът на чл.56 ал.(1) т.2 се изменя и придобива следната редакция:
„ лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с
изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно
придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.”
§10. В чл.65 текстът на ал.(2) се изменя и придобива следната редакция: „Размерът на
дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската
администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация,
поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за
месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.“.
§11 В Приложение 1, текстът на т.1 се изменя и придобива следната редакция:
„1. Местата за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди
или регистрирани по Закона за туризма”
§12.В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §19 „ Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на
територията на Община Несебър, приета с решение № .............../…….2020г. влиза в
сила от деня на публикуването и във в-к „Слънчев Бряг“
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