                                   Приложение към предложение и проекторешение.

Изменение и Допълнение  в Наредбата за определяне и администриране на местните данъци, такси и цени на услугите на община Белица съгласно Закон за ИД на Закона за корпоративното подоходно облагане § 27 и § 28 в ЗМДТ ДВ №96/06.12.2019 г.

              

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

Чл.5.(1) т.6 се изменя по следния начин: 
6.  в сила от 01.01.2020 ДВ бр.96 от 06.12.2019 г.мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; отм.ДВ.бр.96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.


Глава втора
МЕСТНИ ДАНЪЦИ
Раздел I
Данък върху недвижимите имоти
Чл.12.(1)  се изменя по следния начин:
В сила от 01.12.2020 промяна ДВ бр.96 от 06.12.2019 г. С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната  сгради и самостоятелни обекти  в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образования и поземлени имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8,т.1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. 

Чл.16.(2) се изменя по следния начин: 
(2) В сила от 01.01.2020 г. ДВ.бр.96 06.12.2019 г. Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/ или самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл.4,ал.1 от ЗМДТ от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.
 (7) В сила от 01.01.2020 г. ДВ бр.96 06.12.2019 г.Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. Подадените данни по ал.2 от един възложител ползват останалите възложители.

Чл.18.(1) се изменя по следния начин:
 (2)В сила от 01.01.2020 г. ДВ бр.96 от 06.12.2019 г. При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните административни органи са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.


Чл.20(4) се изменя по следния начин: 
(4) В сила от 01.01.2020 г. ДВ.бр.96 от 06.12.2019 г. При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинска администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на ДОПК.




Чл.36.(2)  се изменя по следния начин:
 (2) отм. в сила от 01.01.2020 г. ДВ. Бр.96 от 06.12.2019 г.


Чл.46.(1) т.4 се изменя по следния начин:
4. В сила от 01.01.2020 г. ДВ.бр.96 от 06.12.2019 г. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

Чл. 47. (3) и (4)  
.
(3) нова в сила от 01.01.2020 г. ДВ.бр.98 от 06.12.2019 г.При безвъзвездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал.2, лицата, получили ичущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.
(4) нова в сила от 01.01.2020 г. ДВ.бр.98 от 06.12.2019 г. Декларация по ал.3 не не подава в случаите по чл.44, ал.5 и 6 и чл.48, ал.1,т.5,6,8 и 9 от ЗМДТ, кактои за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска дейност за осъществяване на общественополезна дейност.
 


Раздел IV
Данък върху превозните средства

Чл.52.(2) т.5(4)и (7)   се изменя по следния начин:
5.Нова в сила от 01.01.2020 г. ДВ.бр.96 от 06.12.2019 г. са налице основания за ползване  на данъчни облекчения по чл.59, ал.4 от ЗМДТ.
 (4) Нова в сила от 01.01.2020 г. ДВ.бр.96 от 06.12.2019 г. 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.
 (7) Нова в сила от 01.01.2020 г.ДВ.бр.96 от 06.12.2019 г. Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. 






































 
 
 
 
 
Раздел IV.
Патентен данък 
Чл.59.(1) т.2 се променя по следния начин: 
2.Нова в сила от 01.01.2020 г.ДВ.бр.96 от 06.12.2019 г. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставка на услуги по чл.97 а и за вътрешнообщностно придобиване  по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

Раздел V.
Туристически данък 
Чл.67.(2) се изменя по следния начин: 

 (2) Нова в сила от 01.01.2020 г.ДВ.бр.96 от 06.12.2019 г. Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1. Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано на Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5 а от Закона за местните данъци и такси.
.
(6) Нова в сила от 01.01.2020 г. ДВ.бр.96 от 06.12.2019 г.Данните по ал.2 се предоставят от МФ на общините в срок до три дни след получаването им от Министерство на туризма.
1.ЧрезЧрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на информация, поддържана от МФ в изпълнение на чл.5 а от ЗМДТ и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община, или
2.Чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената информация  от Единната система за туристическа информация.



	



Настоящите промени, променят  НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, приета с Решение № 683/24.01.2019 г. 


