ОБЩИНА ШАБЛА
СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при
проведените обществени консултации на проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Шабла
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
община Шабла е публикуван на интернет страницата на Община Шабла www.shabla.bg (в
подраздел „Проекти на нормативни актове“) и на „Портала за обществени консултации“ на
31.03.2020 година.
В рамките на регламентираният четиринадесет дневен срок по чл. 26, ал. 4, изр. второ от
ЗНА, за предложения и становища по публикувания за обществена консултация проект на
документ, има едно постъпило предложение (сканиран хартиен документ) в деловодството на
Община Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, с вх. № К-872/14.04.2020 г., от
общинския съветник г-жа Елка Жечева.
Според нея текстът на параграф 26 във вида, в който е обнародван в ДВ и предложен в
изменението в общинската наредба създава условия за противоречие по отношение прилагането
му. Не става категорично ясно, ако дадено лице има задължения едновременно за данък
недвижими имоти и за данък върху превозните средства, ще ползва ли и за двете отстъпката, ако
плати до 30 юни, или трябва да избира. В текста на изменението, използването на съюза „или“
предполага наличието на алтернатива, избор. Тя счита, че в този си вид предложения в проекта §
10 може да създаде трудности по прилагането му. А основната цел на мерките е да се предотврати
евентуално струпване на хора, а и до голяма степен да облекчат чисто финансово гражданите и
фирмите, отлагайки плащането на определени задължения. Ето защо наредбата, като подзаконов
нормативен акт не бива да допуска неточности и предпоставки за тълкувания.
В изложението си, г-жа Жечева, прави предложение, текстът на § 10 да бъде приет в
следният вид:
„§ 10. През 2020 г. отстъпка от 5 на сто се прави на всички лица, предплатили до 30 юни
данък недвижими имоти и данък върху превозните средства за цялата година.“
Предложението не се приема.
Мотиви:
Обявеният за публично обсъждане текст на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за определяне размера на местните данъци на територията на община Шабла е реципиран от § 26
на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9
април 2020 г.) и е изработен в съответствие с изискванията на чл. 15 от Закона за нормативните
актове. Приемането му в друг вариант, би го определил, като нищожен.
Доколкото бих си позволил да коментирам предложеният от г-жа Жечева текст, може да се
приеме, че в този вид, чрез използването на съюза „и“, трябва да е налице хипотезата на
кумулативно плащане на двата вида данък до 30 юни, за да може да се ползва 5 % отстъпка от
размера им, т.е. при не плащане на единият в срок до 30 юни, не би следвало да се ползва отстъпка
за другият, ако е платен до 30 юни.
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