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РЕШЕНИЕ № 48
по протокол № 4 от 10.02.2020 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове и във връзка с постъпил
протест до Административен съд гр.Шумен от Яна Николова– прокурор при Окръжна
прокуратура гр.Шумен срещу чл.32, ал.4; чл.40; чл.46, ал.1; чл.52, ал.1,т.4 от Наредба
за определяне размера на местните данъци на Община Венец, от общо гласували 17: с
17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”, Общински съвет - Венец

РЕШИ:
Общински съвет – Венец приема изменение и допълнение на Наредбата за
определяне на местните данъци на Община Венец, както следва:
§1 В чл.32, ал.4 се правят изменения и допълнения, като чл.32, ал.4 придобива
следната редакция:
Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение,
както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните
превозни средства, придобити по възмезден начин.
(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди
първоначалната им регистрация за движение в страната.
§ 2 В чл.40 се правят изменения и допълнения, като към чл.40 се създава нова ал.1 и
придобива следната редакция:
Чл. 40. (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.
т.1 създава се нова ал.2:
(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните
данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно - на електронен носител.
т.2 създава се нова ал.3:
(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 основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ.
т.3 създава се нова ал.4:
(4) 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, като в случай че същата
не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува
служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и
в регистъра на населението.
т.4 създава се нова ал.5:
(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно
седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по
регистрация на превозното средство.
§3 В чл.46, ал.1 се правят изменения, като чл.46, ал.1 придобива следната редакция:
Чл. 46. (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
§ 4 В чл.52, ал.1, т.4 се правят изменения, като т.4 придобива следната редакция:
т.4 лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона
за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4
към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от
определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при
условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за
вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска
камара.
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