ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТЕРВЕЛ .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
ИНЖ. ЖИВКО Ж. ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел

МОТИВИ: Изменение на Закона за местните данъци и такси /ДВ, бр.97/10.12.2010 г.l .

На основание чл. 117, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл1 , ал. 2 от Закона за местните данъци и такси ,

Предлагам следния проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1 , ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет гр. Тервел РЕШИ:

Приема изменения и допълнение в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Тервел, както следва:

1. Към чл. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията
на Община Тервел се добавя нова т.7 Туристически данък. 2. Чл. 7, алА се отменя. 3. КЪМ ЧЛ.8 се създава нова ал.5 - За имот - държавна или общинска собственост,
	данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
	4. Чл.11, ал.1 се заменя с нов - Данъкът върху недвижимите имоти се ПАаща на
	две равни вноски в Cllедните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30
	октомври на годината, за която е дыlим..
5. Чл.l1,ал.2 се заменя с нов - На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата
	година се прави отстъпка от 5 на сто.
6. Чл.17, ал. 1 се заменя с нов - Данъчната оценка на недвижимите имоти на
	предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка
file_0.jpg


file_1.wmf


съгласно приложение N!! 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение N!! 2 от Закона за местните данъци и такси.
7. Чл.46, ал. 1 се заменя с нов - Данькът върху превозните средства се Пllаща на две равни вноски в C1lедните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е ДЪАЖИМ. На предплатилите от 01 март до ЗО април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
	8. Добавя се към Глава Втора Раздел УI Туристически данък.
	Чл. 55, ал. 1 С туристически данък се облагат нощувките.
	ал.2 Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
	ал.З Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
	ал.4 Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от
данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
	ал.5 Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до ЗО януари на всяка
година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 56. ал.l Размерът на туристическия данък е както следва:
- категория 1 /еднaI звезда - 0,40 лв.
- категория 2 /две/ звезди - 0,50 лв.
- категория З /три/ звезди - 0,70 лв.
- категория 4 /четири/ звезди - 1,00 лв.
- категория 5 /пет/ звезди/ - 1,00 лв.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като
броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
	(З) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-0
число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от ЗО на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до
1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
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КМЕТ НА ОБЩИН
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ТЕРВЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
ИНЖ. ЖИВКО Ж. ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел, съгласно чл.9 от ЗМДТ

МОТИВИ: Изменение на Закона за местните данъци и такси IДВ, бр.97/10.12.2010 г.l и актуализиране на цените на таксите и услугите предоставяни от Община Тервел, във връзка с инфлационния индекс в Република България за 2009 г. и 2010 г., както и за покриване на част от разходите за предоставяните от Община Тервел услуги.

На основание чл. 117, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 21, ал. 1 , т.7и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси ,

Предлагам следния проект за решение:

На основание чл. 21, ал.1, Т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет гр. Тервел РЕШИ:

1. Отменя Наредба от 30.01.2009 Г.за определянето и администрирането на местните
	такси и цени на услуги на територията на община Тервел.
2. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
	на услуги на територията на община Тервел.
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