ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Мотиви към Проект на наредба за изменение на Наредбата за местните данъци в
Община Струмяни
І. МОТИВИ
Общината като основна административно-териториална единица със своя
собственост
и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата и обществена
инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства.
Местната власт като цяло има редица отговорности и задължения, в т.ч.:
- Развитие на територията като среда за живот на човека;
- Развитие на инфраструктурата
- Пътна инфраструктура, градски транспорт, водоснабдяване и канализация,
улично осветление, електронни и други комуникации;
- Осигуряване на материалната база на образованието;
- Грижи за хората от третата възраст;
- Осигуряване на устойчива градска среда;
За тяхното качествено изпълнение и предоставяне е необходимо преди всичко те
да бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс.
В рамката на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва
да бъдат генерирани се определят от размера на общинските разходни отговорности.
Приходите трябва да нарастват с темповете, с които нарастват и местните разходни
задължения /като се включи и инфлацията/.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси,
общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условия, по реда
и в границите определени с него. Тази промяна в закона за местните данъци и такси е в
сила от 01.01.2008 г. и е продиктувана от това, че на законово ниво се въвежда
конституционно изискване на чл.141, ал. 3 от Конституцията на Република България,
съгласно който общинският съвет определя данъци при условия, по реда и границите,
установени със закон. С оглед защита на обществения интерес тези правомощия на
общинския съвет се лимитират от минимални и максимални граници, установени от
законодателя за всеки вид местен данък. С предоставянето на общините на правото да
определят размерите на местните данъци се продължава процеса на финансова
децентрализация и се укрепва местното самоуправление. Така дадените правомощия
позволяват на общините да направят сериозни стъпки за преодоляването на
трудностите при финансирането на разходите по общинските бюджети.
С последните промени в ЗМДТ, ДВ, бр. 98 от 27.01.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.,
въведени със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно
облагане, са направени редица промени, които ще наложат изменение на Наредбата за
местните данъци в Община Струмяни. Същите ще бъдат подготвени за следващо
заседание на Общински съвет. На дневен ред в настоящото предложение стои
определяне на размера на данъка върху превозните средства за 2019 година.
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
Размерът на данъка върху превозните средства към момента е много близко до
минималната граница определена от ЗМДТ за този местен данък. Предложението за
определяне на данъка върху превозните средства е направено с цел синхронизирането
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на наредбата за местните данъци със закона за местните данъци и такси. Средствата
събрани от този данък сформират част от местните приходи в бюджета на Община
Струмяни. С тези средства се гарантира реализацията на следните проекти:
Проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти на
територията на Община Струмяни, в т.ч. рехабилитация на улици, обследване и
проектиране на основни ремонти на пътни възли, улици и мостове.
ІІ. Цели, които се поставят.
1. Целите, които се поставят с изменението на Наредба за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Струмяни са осигуряването на
съответствие между наредбата и Закона за местни данъци и такси към настоящият
момент. Освен това с промяната на наредбата ще се постигне повишаване приходите в
бюджета на Община Струмяни.
IІІ. Очаквани резултати.
1. Очакваните резултати след изменение на наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Струмяни са:
- актуална нормативна база свързана с местните данъци;
- повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по;
- широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски
програми.
ІV. Финансови средства , необходими за прилагане на наредбата.
1. Не се изискват допълнителни финансови средства за прилагането на
изменението и
допълнението на наредбата.
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.
1. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганите
промени в наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Струмяни са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както
и с тези на европейското законодателство.
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