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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 4 9

на Столичния общински съвет
от 12.11.2020 година
За приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във
връзка със пандемията от новия коронавирус COVID-19.
Мотиви:
Причини, които налагат приемането:
В динамична кризисна ситуация като сегашната, прогнозите за
въздействието на COVID-19 върху икономиката постоянно се променят.
Към дадения момент оценката на икономическия ефект от COVID-19 е
изключително сложна. Силно усещат ефекта на пандемията работещите,
чиито професии изискват пътувания и директен контакт, като в т.ч. са и
водачите на леки таксиметрови автомобили.
Цели, които се поставят:
Приемането на посочения размер на годишния данък за таксиметрова
дейност има за цел преодоляване на негативния ефект от въведената
епидемиологична обстановка на територията на страната и облекчаване на
икономическите последствия от COVID-19.
Финансови и други средства, необходими за прилагането:
За прилагането на настоящото решение не са необходими
допълнителни финансови разходи при изпълнението му от бюджета на
Столична община. Дирекция „Общински приходи“ при Столична община
осъществява и понастоящем уредените в действащата Наредба за
определяне размера на местните данъци на Столичен общински съвет
задължения по администрирането на местните данъци на територията на
СО, в това число и на данък „таксиметров превоз“.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови,
ако има такива:
Не се очаква финансов ефект, защото намаляването на приходите ще
бъде компенсирано със средства от държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящото решение е съобразено с действащото законодателство,
както и с правото на Европейския съюз.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.79 от
Административнопроцесуалния кодекс /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:
1. Дава съгласие данъчно задължените лица да заплащат годишния
данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в
Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен
общински съвет, намален с разликата между размера на определения
годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г. и
минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните
данъци и такси от 300 лв. Издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона
за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка.
2. Столична община и компетентните дирекции подготвят
ежемесечни справки за издадените и платени разрешения за таксиметров
превоз по т.1.
3. Столична община във връзка с т.1 и т.2 от настоящото решение
изготвя искане до министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за получаване на компенсация от държавния бюджет за
намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в
размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено
разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2021 г.,
умножен по разликата между размера на годишния данък върху
таксиметров превоз на пътници за 2020 г., определен в Наредбата за
определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет и
минималния размер на данъка по чл.61ф от Закона за местните данъци и
такси от 300 лв., като се отчита чл.61ч от същия закон.
4. В случай на не получаване на компенсациите по т.3 в 6-месечен
срок от предявяване на първото искане се прекратява изпълнението на т.1
и т.2.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 23, точка 32 от дневния

ред, по доклад № СОА20-ВК66-9187/02.11.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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