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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 3 2

на Столичния общински съвет
от 12.03.2015 година
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне на размера на местните данъци.
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.1, ал. 2 от ЗМДТ и чл.79 от
АПК

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне на размера на местните данъци съгласно изменения и
допълненията публикувани в ДВ, бр.105 от 19.12.2014г. на Закона за
изменения и допълнения на Закона за данък добавена стойност, където е
обнародван §43 в Закона за местните данъци и такси, както следва:
§1. Създава се нов Член 3а със следното съдържание:
Алинея (1) „Данъчните декларации се подават от данъчно
задължените лица или от техните законни представители по образец,
одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в „Държавен
вестник”.
Алинея (2) „Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по
електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”.
§2. В Член 11, Алинея 1 думите „до 30 октомври” се заменят с „до
31 октомври”.
§3. В Член 18, Алинея 1 накрая се добавя „и се съобщава на лицата
до 1 март на същата година.”.
§4. Член 40 се изменя така:
Създават се следните Алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13:
(1) „Размерът на данъка се определя от служител на общинската
администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни

средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се
съобщава на данъчно задълженото лице.”.
(2) „Данните по ал.1 се предоставят от Министерството на финансите
на Столична община:
1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана
връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за
администриране на местните данъци и такси на Столична общината за
обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан
от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно - на електронен носител.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/
нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основанията за предявяване право на освобождаване от
данък;
5. са налице основанията за ползване на данъчни облекчения, с
изключение на данъчното облекчение по чл.59, ал.2 и 3 от ЗМДТ, когато в
регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство."
(4) „Собствениците на плавателните средства, вписани в регистрите
на българските пристанища и на въздухоплавателните средства, вписани в
държавния регистър на Република България за гражданските
въздухоплавателни средства декларират пред общината по постоянния им
адрес, съответно седалище, тяхното притежаване в двумесечен срок от
придобиването им по реда на ал.5 от същия член.
(5) „Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите
по ал.1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно
седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за
движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по
наследство декларацията се подава в срока по чл.32 от ЗМДТ.
(6) „Когато собствениците на превозни средство нямат постоянен
адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се
подават пред общината по регистрация на превозното средство.”.
(7) „Собствениците на превозни средства предявяват правото си на
освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчна
декларация по ал.5 или с подаване на нова данъчна декларация.”.
(8) „Служителят на общинската администрация може да изисква
документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за
данъчното облагане. При прекратяване на регистрацията на превозно
средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен
орган.”.
(9) „Подадената декларация от един от съсобствениците ползва
останалите съсобственици.”.

(10) „Когато липсват данни за годината на производство на пътното
превозно средство, за такава се приема годината на първата му
регистрация.”.
(11) „Когато няма налична информация в общината за платения
данък по чл.44 от ЗМДТ, собственикът представя документ за платения
данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в
случаите по чл.168 от Закона за данък върху добавената стойност документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената
стойност.”.
(12) „Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства
по чл.55, ал.7 от ЗМДТ липсват данни за допустимата максимална маса на
състава от превозни средства, в декларацията по ал.5 се посочва
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена
от производителя.”.
(13) „При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от
значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя
от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.”.
§ 5. В Член 46, Алинея 1 думите „до 30 октомври” се заменят с „до
31 октомври”.”
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.03.2015 г., Протокол № 78, точка 3 от дневния ред,
по доклад № МДТ-6600-88/1/13.02.2015 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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