Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения
срок от 30 дни, Община Марица чрез настоящото публикуване, предоставя
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и
становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес:obshtina@maritsa.org
МОТИВИ:
ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО
НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”
Привеждане на нормативната база на община „Марица”, с приетите нормативни
разпоредби, изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси (Обн. ДВ.
бр.117 от 10 Декември 1997г, изм. и доп. ДВ. бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).
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За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на
бюджетни средства.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.
Привеждане на наредбата в съответствие с нормативен акт от по-висока степен.
АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Предлаганите промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на данъци на територията на Община „Марица” са в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на
европейското законодателство.
ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ
чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във вр. с чл.1, ал.2 и чл.61ф, ал.1 (Нов - ДВ, бр. 32 от
2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) от ЗМДТ
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните данъци на територията на Община „Марица”, както
следва:
§1. В Глава втора „Местни данъци” се създава Раздел VІІ „Данък върху таксиметров
превоз на пътници”
§2. В Глава втора „Местни данъци” Раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на
пътници“ се създават чл.60 и чл.61 със следното съдържание:

„чл.60 Определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници
за съответната година в размер на 300 лв“
„чл.61 Администрирането на данъка се извършва съгласно Раздел VІІІ на Закона за
местните данъци и такси“
§3. Разпоредбите влизат в сила считано от 01.01.2017г.
.
ІІ. Възлага на Кмета на Община „Марица” да предприеме необходимите
действия за изпълнение на настоящото решение.

