МОТИВИ
ЗА
ПРИЕМАНЕ НА
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат:
Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат урежда
обществените отношения, свързани с определяне размерите на местните данъци на
територията на общината, в т.ч. и туристическия данък.
С промяна в Закона за туризма и Наредбата за изискванията към категоризираните
места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на
категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за
гости, местата за настаняване вече са три класа – „А“, „Б“ и „В“. Местата за настаняване
клас „А“ и клас „Б“ и заведенията за хранене и развлечения се категоризират в категории:
„една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“, а местата за
настаняване клас „В“ - стаи за гости и апартаменти за гости не са приравнени към
изброените категории/звезди. Следователно, с въвеждането на нов клас „В“- стаи за
гости и апартаменти за гости отпадна изискването за категоризация и за същите бе
въведен регистрационен режим.
Към настоящия момент текстовете на действащата Наредба за местните данъци
на територията на община Карнобат определят размер на дължимия туристически данък
за средствата за подслон и местата за настаняване, както следва:
1. Категория 1 звезда – 0,60 лв. на нощувка;
2. Категория 2 звезди – 0,80 лв. на нощувка;
3. Категория 3 звезди – 1,00 лв. на нощувка;
4. Категория 4 звезди – 1,00 лв. на нощувка;
5. Категория 5 звезди – 1,00 лв. на нощувка.
Предложеният проект за изменение и допълнение на посочената наредба
предвижда привеждането й в съответствие с нормативните актове от по-висока степен,
без това да води до промяна на размера на определените размери на туристическия данък.
Проектът има за цел да прецизира текстовете за категоризирани места за настаняване,
посредством посочването им в класове „А“ и „Б“ и въвеждане на новоопределените места
за настаняване клас „В“, чийто размер на данъка е приравнен към най-ниската категория
за облагане -0,60 лв. на нощувка.
Другото предложение за промяна е свързано с изменение на Закона за местните
данъци и такси, според което декларацията за облагане с туристически данък се подава
до 31 януари, вместо до 30 януари, както беше досегашния текст.
Цели, които се поставят
Предлаганият проект за изменение и допълнение на наредбата има за цел
привеждането й в съответствие с действащата нормативна уредба.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на новите разпоредби не е необходимо разходването на средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива
Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат, са
приемането на актуална нормативна уредба относно местните данъци, в частта за
туристическия данък, подобряване на работата по прилагането на наредбата и
оптимизиране на процеса по администриране. При прилагане на новата уредба не се
очаква влияние върху финансовите резултати.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект за нова наредба е подзаконов нормативен акт и не
противоречи както на законодателството на Република България, така и на европейското
законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и директивите на
европейската общност, които са свързани с тази материя.
Правни основания.
Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, чл.1, ал.2 от ЗМДТ, при
спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75-78 от АПК.

