ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЛАСТ ВАРНЕНСКА
гр.Вълчи дол 92 80, пл.”Христо Ботев” 1
тел. 05131 / 23 17, факс 34 50, E-mail: oba_valchidol@yahoo.com

ДO
Общински съвет
Вълчи дол

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж.Пенка Димитрова Йорданова, кмет на Община Вълчи дол

Относно: Промени в „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
община Вълчи дол”.
Уважаеми Дами и Господа Общински съветници,
Във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и на основание указания на
Апелативна прокуратура Варна и предложение на Районна прокуратура Девня, за изчерпателно
изброяване в общинските наредби за местни данъци на начините на оценяване на
наследственото имуществото и случаите на освобождаване от данък при придобиване на
имущества по дарение и възмезден начин, внасям предложение за изменение в „Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол”.
 Текстът на чл.26 ал. 1 да бъде променен така:
„Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и
оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:
1. недвижимите имоти на територията на страната - по данъчна оценка съгласно
приложение № 2 от ЗМДТ;
2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на
Българската народна банка;
3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да
бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;
4. превозните средства - по застрахователна стойност;
5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;
6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по
пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или
затруднения - по счетоводни данни;
7. недвижимите имоти на територията на друга държава - членка на Европейския
съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо

пространство, или на трета държава - по данъчна стойност, посочена в документ,
издаден за целите на данъчно облагане от компетентен орган на съответната държава,
придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.”
 Текстът на чл.36. ал.1 да бъде променен така:
„Освобождават се от данък:
1. придобитите имущества от:
а) държавата и общините;
б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка,
както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете
за медико-социални грижи за деца;
в) Българският Червен кръст;
г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с
увреждания;
д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и
възстановяване на исторически и културни паметници;
е) лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите
представляващи храмове и манастири предназначени за богослужебна дейност заедно с
поземлените имоти върху които са построени, както и молитвените домове заедно с
поземлените имоти върху които са построени;
2. даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз,
или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100
на сто и социално слаби граждани;
4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии
от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в
централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на
общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
5. обичайните подаръци;
6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на
задължение, произтичащо от закон;
7. даренията в полза на народните читалища;
8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол ;
9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или
юридическо лице с нестопанска цел;
10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на
взаимност;
11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за
меценатството.”

На основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси предлагам Общинския съвет да
вземе следното
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Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема така предложените изменения в „Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община Вълчи дол”.

С уважение,
Инж.Пенка Йорданова
Кмет на община Вълчи дол

Изготвил:
Димитър Калев
директор „МДТНП”
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