МОТИВИ
към изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на
община Каварна

В § 10 от ЗИД на ДОПК публикуван в ДВ бр. 102 от 31.12.2019 г. в сила от
01.01.2020 г., се правят изменения и допълнения в ЗМДТ в Раздел ІII „Данък при
придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин“ както и в Приложение №
4 към Глава II, Раздел VI „Патентен данък“.
Общинският съвет е органът, който е компетентен да определя, в установените от
закона рамки, конкретния размер на местните данъци чл. 21, ал. 1, т. 3 ЗМСМА във
връзка с чл. 1, ал. 2 ЗМДТ.
Цели:
Действащата към момента Наредба № 3 за определянето и администрирането на
местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна не
съответства на измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси в сила
от 01.01.2020 г. Нужен е законосъобразен нормативен акт по прилагането на ЗМДТ,
приведен в негово съответствие.
Във връзка с приети със ЗДБ за 2020 година промени в Закона за туризма, се
предвижда промяна в Приложение № 4 „Видове патентни дейности и годишни размери
на данъка“ в Закона за местните данъци и такси, като се предлага, освен местата за
настаняване категория една или две звезди, да бъдат включени и местата за настаняване,
регистрирани по Закона за туризма. Промяната в Закона за местните данъци и такси цели
съответствие с разпоредбите на Закона за туризма.
Предвидена и преходна разпоредба /§ 11/, съгласно която за 2020 г. за местата за
настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на
патентния данък, определен в границите от 25 до 250 лв. в съответната наредба по чл. 1,
ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за местата за настаняване с не повече от 20
стаи, категоризирани една или две звезди.
С предложените изменения в Закона за местните данъци и такси се предлага единен
ред за облагане с патентен данък на местата за настаняване до 20 стаи, категоризирани
една и ли две звезди и регистрираните места за настаняване по Закона за туризма, като се
гарантира равнопоставеност на данъчно задължените лица при облагане с патентен
данък на тези места за настаняване.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата – не са необходими.
Анализ за съответствие с правото на ЕС:
Предложеното изменение и допълнение на Наредбата е изготвено в съответствие със Закона
за местно самоуправление и местна администрация, Закона за нормативните актове, Закона за
местни данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като не противоречи и е в
съответствие с правото на Европейския съюз.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗНА изработването на проект за нормативен акт се извършва при
зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
Нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА изрично възлага задължение на съставителя на проекта да го
публикува на Интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, като на
заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок за предложения и становища по проекта
/ чл. 26, ал. 4 от ЗНА/.

ПРОЕКТ:
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО
И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

§1. В Глава І, Раздел ІV „Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден
начин“, чл. 34, ал. 4 се изменя така:
„(4) Алинея 1 нe се прилага за моторни превозни средства, придобити преди
първоначалната им регистрация за движение в страната“

§2. В Глава І, Раздел VI „Патентен данък“, чл. 53, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или
регистрирани по Закона за туризма данъкът се определя за стая според местонахождението
на обекта.“

