ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 884 854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

НАРЕДБА
ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА
МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Приета на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, във връзка
с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с
Решение № 74 по Протокол № 7/01.02.2008 г. на Общински съвет – Две могили,
изм. и доп. с Решение № 303 по Протокол № 25/19.12.2008г., изм. и доп. с Решение

№ 604 по Протокол №45 / 29.01.2010г., изм. и доп. с Решение № 841 по Протокол №
56 / 27.12.2010г. на Общински съвет – Две могили

§ 1. чл. 46 се правят следните изменения:
1.Алинея (1) се изменя така: „Данъкът върху превозните средства се плаща на
две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 30 октомври на годината, за
която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави
отстъпка от 5 на сто.”
§ 2. Създава се нов раздел VIII с чл. 60 - чл. 64:

VІІI. ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица се облагат с данък върху таксиметров
превоз на пътници за извършваната 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 Две могили по Закона за автомобилните
превози.
Чл. 61. (1) Общинският съвет определя годишния размер на данъка върху
таксиметров превоз на пътници за съответната година в срок до 31 октомври на
предходната година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300 лв.
(3) Когато размерът на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за
съответната година не е определен в срока по ал. 1, данъкът се събира на база на
действащия размер за предходната година.
(4) Данъкът върху таксиметров 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. 62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от
Закона за автомобилните превози, данъчно задължените лица подават данъчна
декларация по образец за дължимия данък в Община Две могили, в която посочват
обстоятелствата, свързани с определянето му.
(2) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени
в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(3) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна
декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата
на вписване на прехвърлянето в Търговския регистър.
Чл. 63. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се
определя по формула, съгласно чл. 61ч, ал. 1 от Закона за местните данъци.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по формула, съгласно чл. 61ч, ал.
2 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 64. (1) Данъкът по чл. 61, ал. 2 се внася преди получаване на издаденото
разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

(2) Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63, ал. 2 се извършва по писмено
искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.

§ 3. Раздел VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ става раздел IX.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
§ 4. Раздел IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ става
раздел X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
§ 5. Заключителна разпоредба
1. Разпоредбата на § 1 влиза в сила от датата на приемането и.
2. Разпоредбата на § 2 влиза в сила от 01.01.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Две могили, област Русе
е приета на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл.
93 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във
връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс с Решение № ...... по Протокол №
…./…..10.2016 г. на Общински съвет – Две могили и е подпечатана с
официалния печат на Председателя на Общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Две могили:

____________(Байчо Петров Георгиев)

*
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на
заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в
деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. „България” № 84
/Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail:
dvemogili@mbox.digsys.bg.

