ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ
№ 140 / 29.09.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 14 / 29.09.2016 г.
Относно: Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Елена

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове;
чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс; чл. 1, ал. 2 и
чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, §3 от Предходните и заключителните
разпоредби на Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (Обн., ДВ,
бр. 32 от 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.), ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш И:
Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Елена, както следва:
1. Създава в чл. 2 от наредбата нова
т. 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници
2. Чл. 15 от Наредбата добива следната редакция:
Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.5
на хиляда върху данъчната оценка на жилищните имоти и 2.4 на хиляда върху
данъчната оценка на нежилищните имоти.
3. В Глава втора се създава нов раздел VІІ с чл. 57-62, както следва:
РАЗДЕЛ VІІ. ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Чл. 57. (1) Данъчно задължените лица се облагат с данък върху таксиметров
превоз на пътници за извършената от тях или от тяхно име дейност по
таксиметров превоз на пътници.
(2) Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за
регистрация, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров

превоз на пътници, издадено от Кмета на Община Елена по Закона за
автомобилните превози.
Чл. 58 (1) Данъчно задължените лица получават издаденото разрешение по чл.24а,
ал. 1 от Закона за автомобилните превози след подаване на данъчна декларация
по образец за дължимия данък, в която са посочени обстоятелствата, свързани с
определянето му.
(2) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от
датата на настъпване на обстоятелството.
(3) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчната
декларация се подава от прехвърлителя и от приобретателя в 7-дневен срок от
датата на вписване на прехвърлянето в регистъра на Община Елена.
Чл. 59. (1) Годишният данък върху таксиметров превоз на пътници се определя в
размер на 300 лева.
(2) Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 60. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
е издадено през течение на годината, дължимият данък се определя по формула,
съгласно чл. 61ч, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по формула, съгласно чл.
61ч, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 61. Данъкът по чл. 59, ал. 1 от Наредбата се внася преди получаване на
издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 62. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 60, ал. 2 от Наредбата се
извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
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