ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

ПРЕПИС!
- ГР. С А Д О В О

Р Е Ш Е Н И E
№ 478
взето с Протокол № 38 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 21.01.2019 година

По т. 1 от дневния ред „ Предложение от кмета на Община Садово относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определяне
размера на местните данъци в Община Садово”
предвид следните мотиви: промяна на редица текстове от Закона за местните
данъци и такси касаещи данък върху превозните средства. Тези промени
представляват цялостна промяна на начина на определяне на данъка за леки и
товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 т.
Това налага корекции в Наредба № 10 за определяне на местните данъци в
община Садово с оглед привеждане на наредбата в съответствие със Закона за
местните данъци и такси
и
на основание: Чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
Общински съвет-Садово
ПРИЕМА Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 за определяне на местните данъци в община
Садово(приета с Решение № 27 на ОбС-Садово от 22.01.2008г., изменена и
допълнена с наредби за изменение и допълнение, приети с Решение № 627, взето
с Протокол № 51/27.01.2011г., Решение № 216, взето с Протокол №
19/07.12.2012г., Решение № 28, взето с Протокол № 3/16.12.2015г. и Решение №
328, взето с Протокол № 26/13.12.2017г.) със следното съдържание:
§ 1. Чл. 7 се изменя така:
„Чл.7.(1) Частта от стойността на данъка върху преводните средства за
леки и товарни автомобили с допустима максимална маса не повече от 3.5 тона в
имуществения компонент на данъка в зависимост от мощността на двигателя е в
следните размери:
1. До 55 кW включително – 0.50 лв. за 1 кW;
2. Над 55 кW до 74 кW включително – 0.65 лв. за 1 кW;
3. Над 74кW до 110 кW включително – 1.32 лв. за 1 кW;

4. Над 110 кW до 150 кW включително – 1.50 лв. за 1 кW;
5. Над 150 кW до 245 кW включително – 1.92 лв. за 1 кW;
6. Над 245 кW – 2.52 лв. за 1 кW.
(2) екологичният компонент на данъка върху превозните средства
за леки и товарни автомобили с допустима максимална маса не повече от 3.5
тона в зависимост от екологичната категория на автомобила, е в следния
размер:
Екологична категория
Без екологична категория, с екологични
категории „Евро 1” и „Евро 2”
„Евро 3”
„Евро 4”
„Евро 5”
„Евро 6” и „ЕЕV”

Коефициент
1.10
1.00
0.80
0.80
0.60

§ 2. В Чл. 8 след думата „леки” се вмъква текста „и товарни”, а след думата
„автомобили” се вмъква текст „с допустима максимална маса не повече от 3.5
тона”.
§ 3. В чл. 9 текстът „/възможни граници 10-30 лв.; досегашен размер 10
лв./” се заличава.
§ 4. Чл. 12 се изменя така:
„Чл. 12. Данъкът върху превозните средства за товарен автомобил с технически
допустима максимална маса над 3.5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 12 лв. за
всеки започнати 750 кг товароносимост.”.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 г.
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