На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Бойчиновци
публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на общински съвет
Бойчиновци за определяне размера на местните данъци и мотивите към него.
На заинтересованите лица се предоставя възможност в законоустановения 30дневен срок от датата на публикуване, да направят своите предложения и становища
по предложения проект на електронен адрес: munb@mail.orbitel.bg или в Центъра за
услуги и информация на гражданите, тел. за контакт: 09513 2236 вътр.31
Дата на публикуване: 23.10.2017г.
Краен срок за представяне на становища: 22.11.2017г.

Проект
Наредба за изменение и допълнение на Наредба на общински съвет
Бойчиновци за определяне размера на местните данъци
(приета с решение № 25, протокол № 5 от 07.02.2008 г.,
изм.с решение № 132, протокол № 18 от 29.01.2009 г.,
изм. и доп. с решение № 247, протокол № 30 от 28.01.2010 г. ,
изм. и доп. с решение № 361, протокол № 43 от 27.01.2011 г.,
изм. и доп. с решение № 305, протокол № 30 от 20.12.2013 г.,
изм. и доп. с решение № 432, протокол № 44 от 29.01.2015 г.,
изм. и доп. с решение № 137, протокол № 12 от 28.09.2016 г.,
изм. и доп. с решение № 257, протокол № 24 от 16.08.2017 г.,
на Общински съвет Бойчиновци)

§1. В чл.35, ал. (2) се прави следната промяна:
„2 на сто” става „2,5 на сто” и придобива следната редакция:
„(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2,5 на сто върху
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с
по-висока стойност;”
Заключителна разпоредба
§2.Промяната в §1 влиза в сила от 01.01.2018г.

МОТИВИ

Към Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба на Общински съвет Бойчиновци за определяне размера на местните данъци
I. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба на Общински съвет Бойчиновци за определяне размера на местните данъци:
Действащата Наредба на Общински съвет Бойчиновци за определяне размера на
местните данъци е приета с решение № 25, протокол № 5 от 07.02.2008 г.,
изм.с решение № 132, протокол № 18 от 29.01.2009 г.,
изм. и доп. с решение № 247, протокол № 30 от 28.01.2010 г. ,
изм. и доп. с решение № 361, протокол № 43 от 27.01.2011 г.,
изм. и доп. с решение № 305, протокол № 30 от 20.12.2013 г.,
изм. и доп. с решение № 432, протокол № 44 от 29.01.2015 г.,
изм. и доп. с решение № 137, протокол № 12 от 28.09.2016 г.,
изм. и доп. с решение № 257, протокол № 24 от 16.08.2017 г.
на Общински съвет Бойчиновци.
Предвид необходимостта от увеличаване приходите, с цел обезпечаване бюджета
на общината, се предлага увеличаване на данъка при придобиване на имущество по
възмезден начин. Данъкът за придобиване се заплаща еднократно. При допустима горна
граница за данъка съгласно чл.47, ал.2 от Закона за местните данъци и такси от 3 на сто
върху оценката на прехвърляното имущество, предложението е 2,5 на сто, т.е увеличение
от 0,5 на сто спрямо действащия размер на данъка от 2 на сто.
Данъкът при възмездно придобиване на имущество е вид местен данък, при който
облагаем обект е придобиваното имущество – недвижими имоти и вещни права върху тях.
Доколкото това не е повсеместен данък, какъвто е данъкът върху недвижимите имоти, то
данъчното натоварване ще бъде ограничено, като ще обхване предимно лица извършващи
сделки с недвижими имоти. Изложеното, мотивира предложението, размера на данъка при
възмездно придобиване на имущество да стане от 2 на сто на 2,5 на сто.
II. Цел на Наредбата: С предложения проект, Наредбата ще увеличи приходите в
общинския бюджет.
III. Финансови средства, необходими за прилагане на Наредбата:
При прилагане на наредбата не се налага допълнително финансиране.
IV. Очаквани резултати:
С увеличаване размера на данъка при възмездно придобиване на имущество,
очакваните допълнителни приходи са в размер на 17 хил. лв. годишно и по-добри условия
за увеличаване на приходите на общината.
V.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на
Общински съвет Бойчиновци за определяне размера на местните данъци е съобразен
със Закона за местните данъци и такси, чиито разпоредби не противоречат на
разпоредбите на Европейския съюз.
VI.Правни основания:
Чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

