На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме
следните:

Мотиви за приемане „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за
определяне размера на местни данъци на територията на Община Несебър ”

І. Причини, които налагат промените:

В края на 2018г. с приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане, публикуван в ДВ бр.98 от 27.11.2018 г., се промениха
текстове и ставки в Закона за местните данъци и такси. Новата редакцията на чл.22 от ЗМДТ,
гласеше, че за имоти, които за съответната година, не са основно жилище на данъчно
задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване
по смисъла на Закона за туризма следва да се облагат с диферeнцирана ставка. Разпоредбата
щеше да се прилага само за жилищни имоти, разположени на територията на населеното место
или селищното образование, включени в Списъка на курортите в Република България, приет с
Решение на Министерски съвет № 153 от 24 февруари 2012 година. За тези имоти бе заложено
данъкът да бъде в размер на минимума съобразно параметрите определени в чл. 22 т.2 букви
а и б от ЗМДТ.
Понастоящем с Решение на КС №4/09.04.2019г. по Конст.дело №15 / 2018г./ ДВ, бр.32 от
16.04.2019г. въпросната разпоредба на чл.22 от ЗМДТ е обявена за противоконституционна.
Поради това, приетата с ваше решение №949/протокол 34 от 31.01.2019г. нова редакция на
чл.18 се явява незаконосъобразна, към настоящия момент и следва да бъде отменена.

ІІ. Целите, които се поставят:
Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт към
действащата нормативна уредба.

ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :
Няма

ІV.Очаквани резултати от прилагането:
Извършване на административни услуги в определените от ЗМДТ срокове намаляване
на размера на приети цени на услуги в съответствие приети изменения в по-горестоящи
нормативни актове.

V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба №11 е подзаконов
нормативен акт в съответствие със Закона за местните данъци и такси, Закона за
автомобилните превози и Закона за достъп да обществена информация и Закона за
нормативните актове.
Цитираните нормативни актове кореспондират с правото на Европейския съюз,
предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
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