мотиви
които налагат Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община Кочериново :

Причините и обосновката за конкретната необходимост от промяна в Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново /наричана по
натаrьк Наредбатаl са свързани с приетите изменения в ЗМДТ, постановени чрез ЗИД на Закона
за корпоративното подоходно облагане /ДВ, бр . 98 от 27.11.2018 г. / Промените засягат основно
облагането с данък на недвижимите имоти и данъка върху моторните превозни средства /МПС/.
Законодателят е създал принципно нова постановка относно облагането с данък на МПС .
Запазена е основната идея данъкът да е производна от мощността на двигателя и годината на
производство , но е въведен и трети компонент — екологичен коефициент . Запазва се правото на
общинския съвет да определя размера на данъка (ставката) в наредбата nti чл . 1, ал . 2 от 3МДТ в
зависимост от мощността на автомобила. Във връзка с предложения нов начин за облагане е

предвидено облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство да
отпадне.
За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.

годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен и се определя по
следната формула :
ГДПС = ИмК х ЕК където :
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1.
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
Т. 1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощносrга на двигателя , коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на
автомобила по следната формула: ИмК=(CkW х Кгп), където :
CkW e часrга от стойносrга на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се
определя от мощността на двигателя от общинския съвет .
При най-ниските категории съгласно мощността промените са следните :
- Съгласно старата редакция на закона има две категории - до 37 кW и тези от 37 до 55
кW. Съгласно новия закон те са обединени в една обща категория — до 55 кW

включително . За тази категория се предлага да бъде запазен данъка, действащ до
момента за МПС с мощност от 37 до 55 xW — 0,60 лв . за 1 кW при предлагани граници
0,34 до 1,20 лв .
При средните две категории промяна няма.
- Категорията над 55 кW до 74 кW включително е с граници от 0,54 до 1,62 лв. за кW и
се предлага запазване на сегашния размер от 0,81 лв. за xW.
- Категорията над 74 xW до 110 кW включително е с граници от 1,10 до 3,30 лв. за кW и
се предлага запазване на сегашния размер от 1,60 лв . за кW.
При високите категории се наблюдава разделяне на общата в момента категория над
110 кW на три нови категории .

- над 110 kW до 150 kW включително - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW;
- над 150 kW до 245 kW включително - от 1,60 до 4,80 лв . за 1 kW;
- над 245 kW - от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW.
За тези категории се предлага следното :

- над 110 kW до 150 kW включително — запазва се размера от 1,65 лв. за 1 kW;
- над 150 kW до 245 kW включително — определя се в размер на 2 лв. за 1 kW;

- над 245 kW

- определя се в размер на 3 лв . за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. Той е
определен съгласно закона и не се определя от Общинския съвет. Размерите са следните :
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включитвлно 2,3
Т.2. Екологичният компонент се определя от общинския съвет, в зависимост от екологичната
категория на автомобила в следните граници :
- Без екологична категория , екологични категории „Евро 1" и „Евро 2" - 1,10-1,40
1,00-1,10
- "Евро 3"
_ 0,80-1,00
- " Евро 4"
- " Евро 5"
0,60-0,80
- " Евро 6" и "EEV"
0,40-0,60
Предлага се екологичният компонент , определен от Общинския съвет, в зависимост от
екологичната категория на автомобила, да бъде следния :
Екологична категория
Без екологична категория , екологични категории „Евро 1" и „Евро 2"
Евро 3
Евро 4
Евро 5

Коефициент
1,10
1, 00
0,90
0,70

Евро 6" и "EEV"

0,50

Така направеното предложение отчита три фактора :
- Чрез въвеждане на екологичният компонент от една страна се зачита принципът на

обвързване на данъка със степента на замърсяване, която според законодателя е
производна на екологичния стандарт.
• Чрез въвеждане на ниските стойности на коефициента , предвидени от закона за пониските екологични категории , се цели отчитане интересите на най-уязвимата част от
населението , която има най-ниски доходи , защото коефйциентите над единица
увеличават общия размер на данъка.
- Чрез запазване на средни нива на коефициента за високите екологични категории се
насърчава използването на екологосъобразни видове МПС, защото тези коефициенти
на практика намаляват общия размер на досегашния данък.
Останалите изменения относно данъка за МПС произтичат директно от измененията в закона
и не предоставят възможност за определяне на стойности чрез вземане на решение от страна на
Общинския съвет.
В чл.41, ал. б от Наредбата не се изменя данъкът за товарен автомобил с технически допустима
максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т. и се запазва на определеният до момента в
размер от 15 лв., но вместо досегашните за всеки започнати 1000 кг товароносимост е направено
изменение в закона, което гласи „за всеки започнати 750 кг товароносимост" и по тази причина
изменението е отразено в проекта. Общинският съвет е в правото си да прецени дали да коригира
стойносrга в съответствие с промяната на степените , засягащи товароносимосrга.
Извън сферата на облаганё на МПС с данък са налице промени в три аспекта . Едните засягат
текстове , свързани с данъците върку недвижими имоти , вторите - премахване на вид услуга от
услугите, облагани с патентен данък и третите - обстоятелства и срокове около такса битови
отпадъци .
Коригирано е данъчното облекчението за основно жилище, понеже е налице ситуация , при
която граждани посочват повече от едно жилище за основно с цел ползване на облекчението . По
този причина е въведено следното изменение :
-§ 4. В чл.19 се създава нова алинея 3 със следния текст:

В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по
ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът , определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от
жилищата
Останалите изменения в Наредбата относно облагането с данък на недвижимите имоти са

производни на промени в ЗМДТ и засягат декларирането , съобщаването , конкретизирането на
факти и обстоятелства — по тази причина са изменени съществуващите текстове в Наредбата.
Промени в стойносrга на данъка и начините на облагане няма.

Промяната при патентните данъци засяга облагането с патентен данък на вид дейност
„Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем". Във връзка с
технологичните промени относно записите на електронен носител и различни изисквания към
тази дейност, свързани с авторското право , се предлага дейносrта да отпадне, което е обусловено

в:
-§ 10. В Приложение Ns 2 към чл . 56, т. 21 се отменя .
Повечето текстове в ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане /ДВ, бр . 98 от 27.
11.2018 г. /, засягащи облагането. с такса битови отпадъци , влизат в сила през следващи години .
Във връзка с това в настоящата докладна записка те не са предмет на разглеждане .
Спазени са принципите на необходимост , обоснованост , предвидимост и откритост. Спазен
е прннципът на съгласуваност , като проектьт за изменение и допълнение на Наредбата, заедно с

мотивите, чрез интернет страницата на Общината, публично са предоставени на заинтересованите
групи, като в кода на обсъждането ще бъдат взети предвид направените предложения и изказаните
мнения и становища . Промените са обсъдени и съгласувани с отделните структурни звена, които
засягат — Финансово стопанска дейност и местни приходи .
Спазени са принципите на
субсидиарност, пропорционалност и стабнлност, като администрирането на данъците ще се
извършва по досегашния ред без промени за гражданите от структурните звена на Община
Кочериново , при спазване на изискванията на наредбата .
Целите, които се поставят с промяната, са Наредбата на община Кочериново да отговаря
на нормативен акт от по-висок порядък , какъвто е закона — в случая ЗМДТ. Производните цели от
промяната в закона и респективно Наредбата, са в следните направления :
-

~

По-справедливо данъчно облагане чрез диференциация на автомобилите с по-голяма
мощност на двигателя ;

-

Подобряване на екологичната обстановка чрез мерки за насърчаване на използването

-

на автомобили с по-висок клас екологичност ;
Неутрализиране на практиката за неплащане на данък чрез обявяване на повече от едно
жилище за основно , което ощетява общинските бюджети.

Финансови и други средства за прилагане на промяната в нормативната база по отношение
администрирането на данъците не са необходими . Администрирането ще се извърши от същите
звена без промяна на численост, структура или ред за извършване на услугата.
Действащият в момента обмен на данни между институциите ще се запази при наличния
софтуер и на настоящия етап не се предвижда въвеждане на нов .
Очакваните резултати , включително фннансовите от прилагането на промяната в
Наредбата са както следва:
Чрез приложените мерки и въвеждането на екологичен компонент се rьрси реализиране на
две цели :

а/ насърчаване на собствениците, които притежават автомобили с по-висок екологичен
клас и увеличение на данъка за собствениците с по-нисък екологичен клас — политика, която е

залегнала в приетия ЗМДТ в съответствие с европейските политики за по-чист атмосферен
въздух и намаляване на свързаните с това заболявания .
б/ средствата, постъпващи от екблогичния компонент, може да бъдат изразходвани за

различни инициативи , отговарящи на националните стратегии и програми във връзка с
подобряване на околната среда и нейните компоненти, в частност атмосферния въздух .

Финансовите резултати се очакват да бъдат следните :
Към края на месец ноември, 2018 г., броят на леките и товарни автомобили с технически
допустима максимanна маса не повече от 3,5 т. е 1033 . Данъкът за тях в продължение на години
бе на допустимия абсолютен минимум и значително по-нисък от много общини в страната. По
тази причина през 2017 г. със свое Решение О6С-Кочериново коригира данъка за МПС с около
50% и той в момента е определен в средните граници , в които Общинският съвет има право да го
определя . Във връзка с гореизложеното не се предвижда нова корекция на имуществения
компонент . В този аспект са направени прогнозни разчети относно приходната част към
бюджета на база съществуващите в момента размери на данъчните задължения и предлаганите
коефициенти за екологичност в докладната записка, произтичащи от ЗМДТ.
А/ ИМУЩЕСТВЕН КОМПОНЕНТ - При запазване на имуществения компонент в часrга
му, зависеща от мощносrга на двигателя и оставащия в сила коригиращ коефициент в зависимост
от възрастта на автомобила, не се очаква промяна в размера на данъка в тази му част за
групите автомобили 150 kW. Въвеждането на новите две категории за над 150 kW c определяне
на нови граници, ще увеличи данъка в тази му част - общо за 13 автомобили на брой с около 18,5
%. В същото време част от тях ще ползват почти 50% намanение от общия размер на данъка
заради висок екологичен стандарт и общият размер на данъка ще е по-нисък от предходния .
Намаление на общия данък няма да има за тези автомобили от групата без екологичен стандарт .
Б/ ЕКОЛОГИЧЕН КОМПОНЕНТ - Завишение на общия данък за част от МПС ще има в
частта, въвеждаща екологичеи компонент поради изменението в ЗМДТ. Промените са
разгледани детайлно за отделните групи както следва :
rPynA 1- Стандарт „Евро 4,5 и б". Финансовите облекчения при автомобилите с
висок екологичен клас се запазват, като на мястото на досегашните облекчения между 20 и 60о/о /
старата редакция на чл . 59 от 3МДТ/ се въвеждат екологични коефициенти между 0,8 и 0,6 /
новата редакция на ЗМДТl, което представлява почти същите 20-60о/о. Нов важен момент е, че
облекченията засягат вече не само автомобилите с мощност до 74 KW / старата редакция на чл.
59, an.1,2 от ЗМДТ/, а всички . Това се отнася общо за 83 автомобила със стандарти „Евро 4,5 и
б". Най-големи отклонения от текущото данъчно задължение в посока увеличение или намanение
засягат общо около 40 автомобила в тази група В този аспект при 10 % от тези автомобили ,
които имат висок екологичен клас , е възможно намаление на общия данък, като намanението е в
широки граници - от 5 до 30 %, което в абсолютна стойност е мёжду 10 и 150 лв . При
автомобили, които са във високите категории мощност и които са били декларирали наличие на
катализаторни устройства /но нямат стандарт Евро 4,5 или 6/, поради отпадане на това
предимство е налице обратната тенденция - увеличение с почти същите стойности .
ГРУПА 2- Стандаnт „Евдо 3. При автомобилите със стандарт „ ЕВРО 3" / 122 на
брой/_коефициентът е 1-1,10 и предлагания вариант за избор на коефициент 1 повлиява най-

малко

върху формиране на окончателния данък. В повечето случаи поради отпадане на

досегашното облекчение по чл. 59 от ЗМДТ и замяната му с новия екологичен коефециент /1/, ще
е нanице увеличение в рамките на среден размер от около 1 5%, което в абсолютна стойност е
около 13 лв. В единични случай има промяна в по-големи граници във връзка с други параметри
или е налице намanение .
ГРУПА 3- Автомобили без екологична категоиия или категоиии „Евро 1" и „ Евро
2". При тях се очаква по-значителен финансов ефект най-вече поради големия брой автомобили в
групата. От общо 1033 автомобила, регистрирани на територията на общината, 963 са на възраст
над 15 години и 828 от тях влиsат в групата без екологична категория или категория „Евро
1" и „ Евро 2. При тях, в зависимост от решението на ОбС , корекцията може да бъде с
коефицинт от 1,10 до 1,40. С оглед не само екологичният , но и социалният контекст на въпроса,
се предлага минимално определения от затсона вариант на коефициент 1,10. Разчетите показват,

че това ще увеличи общия размер на данъка за всички тези автомобили с около 6 000 лв . / 1 8,5%/.
Увеличението ще е различно за всеки отделен автомобил в зависимост от неговата мощност и
възраст. За най-много автомобили от тази група /около 700/ то варира приблизително от 2,70 лв .
до 30 лв. Средният размер на увеличението при минималния възможен вариант на коефициент,
заложен в ЗМДТ /1,1/ за автомобилите без екологична категория или категории „Евро 1" и „ Евро
2" е в приблизителен абсолютен размер на 10-11 лв . По-големи отклонения са налице при
автомобили с голяма мощност на двигателя и без екологична категория или са възможни при
промяна на другите параметри .
Точната сума относно прихода в бюджета не може да се предвиди поради измененията в
броя на автомобилите през текущата година.
ПРОГНОЗНА СПРАВКА на база информационните ресурси , с които се обработват
данните за данъка върку МПС показва следното :
Входни параметри :
'
а/Запазване на определените досега данъци относно имущественйя компонент с изключение на постановените от 3МДТ нови две категории за автомобилите с голяма мощност на
двигателя, за които се определя ставка, близка до средната, както при останалите категории .
б/ приемане на минималните коефициенти за МПС без екологична категория или
категория „Евро 1" и „ Евро 2"

в/ запазване на облекченията за МПС с висок екологичен клас приблизително на
досегашните нива.
г/ приемане на средните предвидени от ЗМДТ нива за облекчения на автомобилите с
голяма мощност на двигателя, но от високоекологичния клас .
г/ брой регистрирани автомобили до месец ноември , 2018 г - 1033.
Изходни параметри :
Дъпжим данък върху МПС за 2018 година - 70508, 24 лв .
Прогнозен дължим данък върху МПС за 2019 година - 82042, 98 лв.
Аиализ за съответствие с правото на Европейския съюз, както и приетата практика в страната показва, че се спазва общоприетия правен принцип за съответствие между съществуващи на
национално ниво нормативни актове и документи и поднормативен акт на община Кочериново в случая съответствие със 3МДТ, направени чрез ЗИД на Закона за корпоративното подоходно
облагане /ДВ , бр . 98 от 27.11.2018 г. Измененията са напълно в съответствие u BbB връзка с
разработването на програми за управление на качеството на атмосферния въздук и постигане на

съответствие с европейски директиви , свързани с чистотата на въздуха и справяне с
превишението на пределно допустимите стойности за концентрации на замърсители . В този
аспект нееднократно са правени редица препоръки за промени в данъчното законодателство по
отношение облагането на превозните средства.

