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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

(Обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 
от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г. и бр. 55 от 2007 г.)



§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 6:
„6. патентен данък.”
2. Създават се ал. 2, 3 и 4: 
„(2) Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по ал. 1 при условията, по реда и в границите, определени с този закон.
(3) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.
(4) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.”
§ 2. Член 5 се отменя.
§ 3. В чл. 8, ал. 6 думата „граждани” се заменя с „лица”.
§ 4. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 1,5 до 3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”   


§ 5. ×ëåí 25 ñå èçìåíÿ òàêà:
„×ë. 25. (1) Çà èìîò, êîéòî å îñíîâíî æèëèùå, îáùèíñêèÿò ñúâåò ìîæå äà îïðåäåëè ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 1, àë. 2 ðàçìåðа íà äàíúêà â ãðàíèöè îò 0,75 íà õèëÿäà âúðõó äàíú÷íàòà îöåíêà íà íåäâèæèìèÿ èìîò äî ðàçìåðà íà äàíúêà, îïðåäåëåí ïî ÷ë. 22.
(2) Çà èìîò, êîéòî å îñíîâíî æèëèùå íà ëèöå ñ íàìàëåíà ðàáîòîñïîñîáíîñò îò 50 äî 100 íà ñòî, îáùèíñêèÿò ñúâåò ìîæå äà îïðåäåëè ðàçìåðа íà äàíúêà â ãðàíèöè îò 0,4 íà õèëÿäà âúðõó äàíú÷íàòà îöåíêà íà íåäâèæèìèÿ èìîò äî ðàçìåðà íà äàíúêà, îïðåäåëåí ïî ÷ë. 22.”
§ 6. Член 36 се изменя така: 
”Чл. 36. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца - от 0,7 до 1,4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица извън посочените в т. 1 - от 5 до 10 на сто за наследствен дял над 250 000 лв. ”
§ 7. Â ÷ë. 46, àë. 2, ò. 2 äóìèòå „чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4, 4а и 5” ñå заменят с „чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5”.
§ 8. Â ÷ë. 47 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. В àë. 1:
à) в основния текст äóìèòå „ðàçìåð íà” ñå çàìåíÿò ñ „ðàçìåð, îïðåäåëåí îò îáùèíñêèÿ ñúâåò ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 1, àë. 2, êàêòî ñëåäâà:”;
á) áóêâà „á” ñå èçìåíÿ òàêà:
„á) îò 0,7 äî 1,4 íà ñòî - ïðè äàðåíèå ìåæäó áðàòÿ è ñåñòðè è òåõíèòå äåöà;”
â) áóêâà „â” ñå èçìåíÿ òàêà:
„â) îò 5 äî 10 íà ñòî - ïðè äàðåíèå ìåæäó ëèöà èçâúí ïîñî÷åíèòå â áóêâà „á".”
2. В àë. 2 äóìèòå „å â ðàçìåð 2 íà ñòî” ñå çàìåíÿò ñъс „ñå îïðåäåëÿ îò îáùèíñêèÿ ñúâåò â ðàçìåð îò 2 äî 4 íà ñòî.”
§ 9. Â ÷ë. 54, àë. 8 äóìèòå „÷ë. 55, àë. 9” ñå çàìåíÿò ñ „÷ë. 55, àë. 7”.


§ 10. Член 55 се изменя така:
„×ë. 55. (1) Çà ëåêè àâòîìîáèëè îáùèíñêèÿò ñúâåò îïðåäåëÿ ðàçìåðà íà äàíúêà ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 1, àë. 2 ñúîáðàçíî ìîùíîñòòà íà äâèãàòåëÿ, êîðèãèðàí ñ êîåôèöèåíò â çàâèñèìîñò îò ãîäèíàòà íà ïðîèçâîäñòâî, êàêòî ñëåäâà:
1. äî 37 kW âêëþ÷èòåëíî – îò 0,34 äî 1,02 ëâ. çà 1 kW;
2. íàä 37 kW äî 55 kW âêëþ÷èòåëíî – îò 0,40 äî 1,20 ëâ. çà 1 kW;
3. íàä 55 kW äî 74 kW âêëþ÷èòåëíî – îò 0,54 äî 1,62 ëâ. çà 1 kW;
4. íàä 74 kW äî 110 kW âêëþ÷èòåëíî – îò 1,10 äî 3,30 ëâ. çà 1 kW;
5. íàä 110 kW – îò 1,23 äî 3,69 ëâ. çà 1 kW.
Â çàâèñèìîñò îò ãîäèíàòà íà ïðîèçâîäñòâî äàíúêúò ñå óìíîæàâà ñúñ ñëåäíèòå êîåôèöèåíòè:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство
Коефициент

Над 14 години
 
1
 
Над 5 до 14 години включително
 
1,5
 
До 5 години включително
 
2,8
 

(2) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за ремаркета на леки автомобили в размер, както следва:
1. товарно ремарке -  от 5 до 15 лв.;
2. къмпинг ремарке - от 10 до 15 лв.
(3) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер от 10 до 30 лв., а за мотоциклети в размер, както следва:
1. до 125 куб. см включително - от 12 до 36 лв.;
2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 до 75 лв.;
3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 до 105 лв.;
4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 до 150 лв.;
5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 до 225 лв.;
6. над 750 куб. см - от 100 до 300 лв.
(4) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за триколка на базата на общото тегло в размер, както следва:
1. до 400 кг включително – от 4 до 12 лв.;
2. над 400 кг – от 6 до 18 лв.
(5) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:
1. до 22 места, включително мястото на водача - от 50 до 150 лв.;
2. над 22 места, включително мястото на водача - от 100 до 300 лв.
(6) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка зà òîâàðåí àâòîìîáèë äî 12 ò òåõíè÷åñêè äîïóñòèìà ìàêñèìàëíà ìàñà â ðàçìåð îò 10 äî 30 ëâ. çà âñåêè çàïî÷íàò òîí òîâàðîíîñèìîñò.
(7) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка зà ñåäëîâè âëåêà÷ è âëåêà÷ çà ðåìàðêå â çàâèñèìîñò îò äîïóñòèìàòà ìàêñèìàëíà ìàñà íà ñúñòàâà îò ïðåâîçíè ñðåäñòâà, îò áðîÿ íà îñèòå è âèäà íà îêà÷âàíåòî íà âëåêà÷à, ïîñî÷åíè â ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ íà âëåêà÷à, êàêòî ñëåäâà:





Áðîé îñè íà ñåäëîâèÿ âëåêà÷/âëåêà÷à çà ðåìàðêå

Äîïóñòèìà ìàêñèìàëíà ìàñà íà ñúñòàâà îò ïðåâîçíè ñðåäñòâà, ïîñî÷åíà â ñâèäåòåëñòâîòî çà ðåãèñòðàöèÿ íà âëåêà÷à


Äàíúê (â ëâ.)



ðàâíà èëè ïîâå÷å îò

ïî-ìàëêà îò 
çàäâèæâàùà îñ/îñè ñ ïíåâìàòè÷íî èëè ñ îêà÷âàíå, ïðèåòî çà åêâèâàëåíòíî íà ïíåâìàòè÷íîòî
äðóãè ñèñòåìè çà îêà÷âàíå íà 
çàäâèæâàùàòà îñ/îñè
À) ñ äâå îñè
 
-
 
18
 
îò 8 äî 24
 
îò 28 äî 84

 
 
18
 
20
 
îò 28 äî 84
 
îò 64 äî 192

 
 
20
 
22
 
îò 64 äî 192
 
îò 147 äî 441

 
 
22
 
25
 
îò 190 äî 570
 
îò 342 äî 1026

 
 
25
 
26
 
îò 342 äî 1026
 
îò 600 äî 1800

 
 
26
 
28
 
îò 342 äî 1026
 
îò 600 äî 1800

 
 
28
 
29
 
îò 331 äî 993
 
îò 399 äî 1197
 
 
 
29
 
31
 
îò 399 äî 1197
 
îò 655 äî 1965
 
 
 
31
 
33
 
îò 655 äî 1965
 
îò 909 äî 2727
 
 
 
33
 
38
 
îò 909 äî 2727
 
îò 1381 äî 4143
 
 
 
38
 
-
 
îò 1007 äî 3021
 
îò 1369 äî 4107
 
Á) ñ òðè è ïîâå÷å îñè
 
36
 
38
 
îò 640 äî 1920
 
îò 888 äî 2664
 
 
 
38
 
40
 
îò 888 äî 2664
 
îò 1228 äî 3684
 
 
 
40
 
-
 
îò 1228 äî 3684
 
îò 1817 äî 5451

 
(8) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка зà ñïåöèàëèçèðàíè ñòðîèòåëíè ìàøèíè (áåòîíîâîçè, áåòîí-ïîìïè è äðóãè), àâòîêðàíîâå, ñïåöèàëèçèðàíè ðåìàðêåòà çà ïðåâîç íà òåæêè èëè èçâúíãàáàðèòíè òîâàðè è äðóãè ñïåöèàëíè àâòîìîáèëè, áåç òðîëåéáóñèòå, â ðàçìåð îò 50 äî 150 ëâ.
(9) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка зà àâòîêðàíîâå ñ òîâàðîïîäåìíîñò íàä 40 òîíà, ñïåöèàëèçèðàíè ðåìàðêåòà çà ïðåâîç íà òåæêè èëè èçâúíãàáàðèòíè òîâàðè ñ òîâàðîïîäåìíîñò íàä 40 òîíà â ðàçìåð îò 100 äî 300 ëâ.
(10) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка зà òðàêòîðè â ðàçìåð, както следва:
1. îò 11 kW äî 18 kW âêëþ÷èòåëíî – îò 5 äî 15 ëâ.;
2. íàä 18 kW äî 37 kW âêëþ÷èòåëíî - îò 7 äî 21 ëâ.;
3. íàä 37 kW – îò 10 äî 30 ëâ.
(11) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка зà äðóãè ñàìîõîäíè ìàøèíè â ðàçìåð îò 25 äî 75 ëâ.
(12) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка зà ìîòîðíè øåéíè â ðàçìåð îò 50 äî 150 ëâ.


(13) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка зà òîâàðíè àâòîìîáèëè ñ äîïóñòèìà ìàêñèìàëíà ìàñà íàä 12 ò â çàâèñèìîñò îò äîïóñòèìàòà ìàêñèìàëíà ìàñà, от áðîÿ íà îñèòå è âèäà íà îêà÷âàíåòî, êàêòî ñëåäâà:




Áðîé îñè íà ìîòîðíîòî ïðåâîçíî ñðåäñòâî

Äîïóñòèìà ìàêñèìàëíà ìàñà

Äàíúê (â ëâ.)



ðàâíà èëè ïîâå÷å îò



ïî-ìàëêà îò

çàäâèæâàùà îñ/îñè ñ ïíåâìàòè÷íî èëè ñ îêà÷âàíå, ïðèåòî çà åêâèâàëåíòíî íà ïíåâìàòè÷íîòî

äðóãè ñèñòåìè çà îêà÷âàíå íà çàäâèæâàùàòà îñ/îñè

À) ñ äâå îñè
 
12

13

îò 30 äî 90

îò 61 äî 183


 
 
13

14

îò 61 äî 183


îò 168 äî 504


 
 
14

15

îò 168 äî 504


îò 237 äî 711


 
 
15

-

îò 237 äî 711


îò 536 äî 1608


Á) ñ òðè îñè
 
15

17

îò 61 äî 183


îò 106 äî 318

 
 
17

19

îò 106 äî 318


îò 217 äî 651


 
 
19

21

îò 217 äî 651


îò 282 äî 846
 
 
21

23

îò 282 äî 846


îò 434 äî 1302


 
 
23

-

îò 434 äî 1302


îò 675 äî 2025


Â) ñ ÷åòèðè îñè
 
23

25

îò 282 äî 846


îò 286 äî 858


 
 
25

27

îò 286 äî 858


îò 446 äî 1338


 
 
27

29

îò 446 äî 1338

îò 708 äî 2124



29
-
îò 708 äî 2124
îò 1050 äî 3150
 										”
§ 11. ×ëåí 56 ñå èçìåíÿ òàêà:
„×ë. 56. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка:
1. зà êîðàáèòå, âïèñàíè â ðåãèñòðèòå íà ìàëêèòå êîðàáè â áúëãàðñêèòå ïðèñòàíèùà è â ðåãèñòðèòå íà îáùèíèòå çà êîðàáèòå, ïëàâàùè ïî âúòðåøíèòå âîäè áåç êîíòàêò ñ ×åðíî ìîðå è ñ ðåêà Äóíàâ, áåç ÿõòèòå è ñêóòåðèòå - â ðàçìåð îò 1 äî 3 ëâ. çà âñåêè çàïî÷íàò áðóòî òîí;
2. зà êîðàáèòå, áåç ÿõòèòå, ñêóòåðèòå, âëåêà÷èòå è òëàñêà÷èòå, âïèñàíè â ðåãèñòúðà íà ãîëåìèòå êîðàáè â áúëãàðñêèòå ïðèñòàíèùà - â ðàçìåð îò 1 äî 3 ëâ. çà âñåêè çàïî÷íàò áðóòî òîí äî 40 áðóòî òîíà âêëþ÷èòåëíî è â ðàçìåð îò  0,1 äî 0,3 ëâ. çà âñåêè çàïî÷íàò áðóòî òîí íàä 40 áðóòî òîíà;
3. зà äæåòовете - â ðàçìåð îò 100 äî 300 ëâ. за брой;
4. зà âåòðîõîäíèте è ìîòîðíèте ÿõòè - â ðàçìåð îò 20 äî 60 ëâ. çà âñåêè çàïî÷íàò áðóòî òîí;
5. зà ñêóòåðèте - â ðàçìåð îò 2,70 äî 8,10 ëâ. çà êèëîâàò;
6. за влекачите и тласкачите - в размер от 0,14 до 0,42 лв. за киловат;
7. за речните несамоходни плавателни съдове - в размер от 0,5 до 1,5 лв. за тон максимална товароподемност.”
§ 12. ×ëåí 57 ñå èçìåíÿ òàêà:
“Чл. 57. Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 данъка за гражданските въздухоплавателни средства в размер, както следва:
1. çà ñàìîëåòè â åêñïëîàòàöèÿ ñ âàëèäåí ñåðòèôèêàò çà ëåòàòåëíà ãîäíîñò è çà âåðòîëåòè - îò 20 äî 60 ëâ. çà âñåêè çàïî÷íàò òîí ìàêñèìàëíî èçëåòíî òåãëî;
2. çà ïàðàïëàí – îò 12 äî 36 ëâ.;
3. çà äåëòàïëàí - îò 12 äî 36 ëâ.;
4. çà ìîòîäåëòàïëàí - îò 20 äî 60 ëâ.;
5. çà ñâîáîäåí áàëîí - îò 30 äî 90 ëâ.;
6. çà ïëàíåð - îò 30 äî 90 ëâ.”
§ 13. Â ÷ë. 59, àë. 2 äóìèòå „÷ë. 55, àë. 5, 6, 9 è 15” ñå çàìåíÿò ñ 
„÷ë. 55, àë. 5, 6, 7 è 13”.
§ 14. Â ãëàâà âòîðà ñå ñúçäàâà ðàçäåë V²:
„Ðàçäåë V²
Ïàòåíòåí äàíúê
×ë. 61ç. (1) Ôèçè÷åñêî ëèöå, âêëþ÷èòåëíî åäíîëè÷åí òúðãîâåö, êîåòî èçâúðøâà äåéíîñòè, ïîñî÷åíè â ïðèëîæåíèå ¹ 4 (ïàòåíòíè äåéíîñòè), ñå îáëàãà ñ ãîäèøåí ïàòåíòåí äàíúê çà äîõîäèòå îò òåçè äåéíîñòè, ïðè óñëîâèå ÷å:
1. îáîðîòúò íà ëèöåòî çà ïðåäõîäíàòà ãîäèíà íå ïðåâèøàâà 
50 000 ëâ., è
2. ëèöåòî íå å ðåãèñòðèðàíî ïî Çàêîíà çà äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò ñ èçêëþ÷åíèå íà ðåãèñòðàöèÿ çà âúòðåîáùíîñòíî ïðèäîáèâàíå ïî ÷ë. 99 è ÷ë. 100, àë. 2 îò ñúùèÿ çàêîí.
(2) Çà èçâúðøâàíàòà ïàòåíòíà äåéíîñò ëèöàòà ïî àë. 1 íå ñå îáëàãàò ïî ðåäà íà Çàêîíà çà äàíúöèòå âúðõó äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà.
(3) Ëèöàòà ïî àë. 1 ïðèëàãàò ðàçïîðåäáèòå çà äàíúöèòå, óäúðæàíè ïðè èçòî÷íèêà, è çà îáëàãàíå íà ðàçõîäèòå ïî ÷ë. 204, ò. 2 от Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî ïîäîõîäíî îáëàãàíå.
×ë. 61è. (1) Êîãàòî â ðàìêèòå íà 12 ïîñëåäîâàòåëíè ìåñåöà åäíî ôèçè÷åñêî ëèöå å ïðåêðàòèëî ïàòåíòíà äåéíîñò è/èëè å îáðàçóâàëî íîâî ïðåäïðèÿòèå, êîåòî èçâúðøâà ïàòåíòíà äåéíîñò, è ñóìàðíèÿò îáîðîò íà äâåòå ïðåäïðèÿòèÿ å ïîâå÷å îò 50 000 ëâ. çà 12 ïîñëåäîâàòåëíè ìåñåöà, çà íîâîîáðàçóâàíîòî ïðåäïðèÿòèå íå ñå ïðèëàãà ÷ë. 61ç. Â òîçè ñëó÷àé çà òåêóùàòà äàíú÷íà ãîäèíà íîâîîáðàçóâàíîòî ïðåäïðèÿòèå ñå îáëàãà ïî îáùèÿ ðåä íà Çàêîíà çà äàíúöèòå âúðõó äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà.
(2) Êîãàòî â ðàìêèòå íà òåêóùàòà äàíú÷íà ãîäèíà îáîðîòúò íà ëèöåòî ïðåâèøè 50 000 ëâ. èëè ëèöåòî ñå ðåãèñòðèðà ïî Çàêîíà çà äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò, òî ñå îáëàãà ïî îáùèÿ ðåä íà Çàêîíà çà äàíúöèòå âúðõó äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà.
(3) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 è 2 ïàòåíòíèÿò äàíúê çà òåêóùàòà ãîäèíà å äúëæèì äî êðàÿ íà òðèìåñå÷èåòî, ïðåäõîæäàùî òðèìåñå÷èåòî, ïðåç êîåòî ñà âúçíèêíàëè îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 1 è 2.
(4) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 1 è 2 äúëæèìèÿò, ñúîòâåòíî âíåñåíèÿò, äàíúê ñå ïðèñïàäà îò ãîäèøíîòî äàíú÷íî çàäúëæåíèå ïî ðåäà íà Çàêîíà çà äàíúöèòå âúðõó äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà.
(5) Ïî èñêàíå íà ëèöåòî îáùèíàòà èçäàâà óäîñòîâåðåíèå çà äúëæèìèÿ ðàçìåð íà ïàòåíòíèÿ äàíúê, çà êîåòî íå ñå çàïëàùà òàêñà.
(6) Êîãàòî â ðàìêèòå íà òåêóùàòà äàíú÷íà ãîäèíà ëèöåòî ñå äåðåãèñòðèðà ïî Çàêîíà çà äàíúê âúðõó äîáàâåíàòà ñòîéíîñò, òî ñå îáëàãà ïî îáùèÿ ðåä íà Çàêîíà çà äàíúöèòå âúðõó äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà çà öÿëàòà äàíú÷íà ãîäèíà.
×ë. 61ê. (1) Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 4 â çàâèñèìîñò îò ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà íà òåðèòîðèÿòà íà ñúîòâåòíàòà îáùèíà.
(2) Îáùèíñêèÿò ñúâåò ìîæå äà îïðåäåëè ðàçëè÷åí ðàçìåð íà ïàòåíòíèÿ äàíúê çà åäíà è ñúùà äåéíîñò â ðàçëè÷íè íàñåëåíè ìåñòà íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíàòà, êàêòî è â ðàçëè÷íè çîíè íà òåðèòîðèÿòà íà åäíî íàñåëåíî ìÿñòî. Çîíèðàíå íà íàñåëåíèòå ìåñòà â îáùèíàòà çà öåëèòå íà ïàòåíòíèÿ äàíúê ñå èçâúðøâà ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 1, àë. 2.
(3) Îáùèíñêèÿò ñúâåò îïðåäåëÿ ðàçìåðà íà äàíúêà ïðè ñúîáðàçÿâàíå íà ñëåäíèòå êðèòåðèè: ìåñòîïîëîæåíèå íà íàñåëåíîòî ìÿñòî/çîíàòà, âèä íà íàñåëåíîòî ìÿñòî ñ îãëåä íà òîâà äàëè å ñ ìåñòíî èëè с íàöèîíàëíî çíà÷åíèå, áðîé íà íàñåëåíèåòî è ãîëåìèíà íà íàñåëåíîòî ìÿñòî/çîíàòà, ñòîïàíñêî çíà÷åíèå íà íàñåëåíîòî ìÿñòî/çîíàòà, ñåçîíåí èëè ïîñòîÿíåí õàðàêòåð íà äåéíîñòòà, èêîíîìè÷åñêî ñúñòîÿíèå íà íàñåëåíîòî ìÿñòî.
×ë. 61ë. (1) Ïàòåíòíèÿò äàíúê ñå äúëæè çà âñÿêà îò óïðàæíÿâàíèòå äåéíîñòè ïîîòäåëíî ñúãëàñíî ïðèëîæåíèå ¹ 4.
(2) Ëèöàòà, êîèòî îñúùåñòâÿâàò ïàòåíòíà äåéíîñò â ïîâå÷å îò åäèí îáåêò, äúëæàò äàíúê çà âñåêè îáåêò ïîîòäåëíî. 
(3) Êîãàòî ïàòåíòíàòà äåéíîñò çàïî÷âà èëè ñå ïðåêðàòÿâà ïðåç òå÷åíèå íà ãîäèíàòà, ñ èçêëþ÷åíèå íà äåéíîñòèòå, ïîñî÷åíè â ò. 1 è 2 íà ïðèëîæåíèå ¹ 4, äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ïðîïîðöèîíàëíî íà áðîÿ íà òðèìåñå÷èÿòà íà èçâúðøâàíå íà äåéíîñòòà, âêëþ÷èòåëíî òðèìåñå÷èåòî íà çàïî÷âàíå èëè ïðåêðàòÿâàíå íà äåéíîñòòà.
(4) Êîãàòî â ðàìêèòå íà åäíà ïàòåíòíà äåéíîñò, ñ èçêëþ÷åíèå íà äåéíîñòèòå, ïîñî÷åíè â ò. 1 è 2 íà ïðèëîæåíèå ¹ 4, ïðåç òå÷åíèå íà ãîäèíàòà ñå ïðîìåíè îáñòîÿòåëñòâî, свързано ñ îïðåäåëÿíåто íà äàíúêà, ðàçìåðúò íà äàíúêà äî êðàÿ íà ãîäèíàòà, âêëþ÷èòåëíî çà òðèìåñå÷èåòî íà ïðîìÿíàòà, ñå îïðåäåëÿ íà áàçàòà íà ðàçìåðà íà äàíúêà, îïðåäåëåí ñúîáðàçíî ïðîìåíèòå â îáñòîÿòåëñòâàòà.
(5) Êîãàòî â ðàìêèòå íà åäíà ïàòåíòíà äåéíîñò îò ïîñî÷åíèòå â ò. 1 
è 2 íà ïðèëîæåíèå ¹ 4 ïðåç òå÷åíèå íà ãîäèíàòà ñå ïðîìåíè îáñòîÿòåëñòâî, êîåòî âîäè äî îïðåäåëÿíå íà ïàòåíòíèÿ äàíúê â ïî-âèñîê ðàçìåð, çà äàíú÷íàòà ãîäèíà ñå äúëæè ïî-âèñîêèÿò ðàçìåð íà äàíúêà, îïðåäåëåí ñúîáðàçíî ïðîìåíèòå â îáñòîÿòåëñòâàòà.
(6) Äîõîäèòå îò äåéíîñòè, êîèòî íå ñà ïîñî÷åíè â ïðèëîæåíèå ¹ 4, ñå îáëàãàò ïî îáùèÿ ðåä íà Çàêîíà çà äàíúöèòå âúðõó äîõîäèòå íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà.
×ë. 61ì. (1) Äàíú÷íî çàäúëæåíèòå ëèöà, êîèòî ïîäëåæàò íà îáëàãàíå ñ ïàòåíòåí äàíúê, ìîãàò äà ïîëçâàò äàíú÷íè îáëåê÷åíèÿ â ñëåäíàòà ïîðåäíîñò:
1. ôèçè÷åñêèòå ëèöà, âêëþ÷èòåëíî åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, ñ 50 è ñ íàä 50 íà ñòî íàìàëåíà ðàáîòîñïîñîáíîñò, îïðåäåëåíà ñ âëÿçëî â ñèëà ðåøåíèå íà êîìïåòåíòåí îðãàí, ïîëçâàò íàìàëåíèå íà ïàòåíòíèÿ äàíúê â ðàçìåð 50 íà ñòî, àêî èçâúðøâàò äåéíîñòòà ëè÷íî è íå íàåìàò ðàáîòíèöè çà òàçè äåéíîñò ïðåç öÿëàòà äàíú÷íà ãîäèíà;
2. ôèçè÷åñêèòå ëèöà, âêëþ÷èòåëíî åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, êîèòî èçâúðøâàò ñ ëè÷åí òðóä ïðåç öÿëàòà äàíú÷íà ãîäèíà ïîâå÷å îò åäèí âèä ïàòåíòíà äåéíîñò îò ïîñî÷åíèòå â ò. 1 - 36 íà ïðèëîæåíèå ¹ 4, çàïëàùàò 50 íà ñòî îò îïðåäåëåíèÿ ïàòåíòåí äàíúê çà ñúîòâåòíàòà äåéíîñò;
3. ôèçè÷åñêèòå ëèöà, âêëþ÷èòåëíî åäíîëè÷íèòå òúðãîâöè, êîèòî ñà ïåíñèîíåðè è èçâúðøâàò ïàòåíòíà äåéíîñò, ïîñî÷åíà â ò. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 è 31 íà ïðèëîæåíèå ¹ 4, çàïëàùàò 50 íà ñòî îò îïðåäåëåíèÿ ïàòåíòåí äàíúê çà ñúîòâåòíàòà äåéíîñò, àêî èçâúðøâàò äåéíîñòòà ëè÷íî è íå íàåìàò ðàáîòíèöè ïðåç öÿëàòà äàíú÷íà ãîäèíà;
4. ëèöàòà, êîèòî èçïîëçâàò ðàáîòíî ìÿñòî çà îáó÷åíèå íà ÷èðàöè ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà çàíàÿòèòå è èçâúðøâàò ïàòåíòíà äåéíîñò îò ïîñî÷åíèòå â ò. 10, 12 è 13 íà ïðèëîæåíèå ¹ 4, çàïëàùàò 50 íà ñòî îò îïðåäåëåíèÿ ïàòåíòåí äàíúê çà ñúîòâåòíîòî ðàáîòíî ìÿñòî; íàìàëåíèåòî ñå ïîëçâà, ïðè óñëîâèå ÷å êúì äåêëàðàöèÿòà ïî ÷ë. 61í å ïðèëîæåíî êîïèå îò óäîñòîâåðåíèåòî çà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà íà ÷èðàöèòå, èçäàäåíî îò ñúîòâåòíàòà ðåãèîíàëíà çàíàÿò÷èéñêà êàìàðà.
(2) Íåçàâèñèìî îò ÷ë. 61ë, àë. 4 äàíú÷íîòî îáëåê÷åíèå ïî àë. 1, ò. 1 ñå ïîëçâà çà öÿëàòà äàíú÷íà ãîäèíà, ïðåç êîÿòî íàñòúïâà íåðàáîòîñïîñîáíîñòòà èëè èçòè÷à ñðîêúò íà âàëèäíîñò íà ðåøåíèåòî.
×ë. 61í. (1) Ëèöàòà, êîèòî ïîäëåæàò íà îáëàãàíå ñ ïàòåíòåí äàíúê, ïîäàâàò äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ ïî îáðàçåö, â êîÿòî äåêëàðèðàò äî 31 ÿíóàðè íà òåêóùàòà ãîäèíà îáñòîÿòåëñòâàòà, ñâúðçàíè ñ îïðåäåëÿíåòî íà äàíúêà. Â ñëó÷àèòå íà çàïî÷âàíå íà äåéíîñòòà ñëåä òàçè äàòà äàíú÷íàòà äåêëàðàöèÿ ñå ïîäàâà íåïîñðåäñòâåíî ïðåäè çàïî÷âàíåòî íà äåéíîñòòà.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2.
×ë. 61î. (1) Äàíú÷íèòå äåêëàðàöèè ïî ÷ë. 61í ñå ïîäàâàò â îáùèíàòà, íà òåðèòîðèÿòà íà êîÿòî ñå íàìèðà îáåêòúò, â êîéòî ñå èçâúðøâà ïàòåíòíà äåéíîñò, à êîãàòî ïàòåíòíàòà äåéíîñò íå ñå èçâúðøâà â îáåêò èëè íå ñå èçâúðøâà îò ïîñòîÿííî ìÿñòî – â îáùèíàòà, êúäåòî å ïîñòîÿííèÿò àäðåñ íà ôèçè÷åñêîòî ëèöå, âêëþ÷èòåëíî íà åäíîëè÷íèÿ òúðãîâåö.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 данъчната декларация се подава в Столичната община.
×ë. 61ï. (1) Ïàòåíòíèÿò äàíúê ñå âíàñÿ íà ÷åòèðè ðàâíè âíîñêè, êàêòî ñëåäâà:
1. çà ïúðâîòî òðèìåñå÷èå - äî 31 ÿíóàðè;
2. çà âòîðîòî òðèìåñå÷èå - äî 30 àïðèë;
3. çà òðåòîòî òðèìåñå÷èå - äî 31 þëè;
4. çà ÷åòâúðòîòî òðèìåñå÷èå - äî 31 îêòîìâðè.
(2) Êîãàòî âúçíèêíå çàäúëæåíèå çà âíàñÿíå íà ïàòåíòíèÿ äàíúê ïðåç ãîäèíàòà, äúëæèìàòà ÷àñò îò äàíúêà çà òåêóùîòî òðèìåñå÷èå ñå âíàñÿ â 
7-äíåâåí ñðîê îò äàòàòà íà ïîäàâàíå íà äåêëàðàöèÿòà ïî ÷ë. 61í, à êîãàòî äåêëàðàöèÿ íå å ïîäàäåíà - â 7-äíåâåí ñðîê îò èçòè÷àíå íà ñðîêà çà ïîäàâàíåто й.
(3) Ïàòåíòíèÿò äàíúê ñå âíàñÿ â ïðèõîä íà îáùèíàòà, íà òåðèòîðèÿòà íà êîÿòî ñå íàìèðà îáåêòúò, â êîéòî ñå èçâúðøâà ïàòåíòíà äåéíîñò, à êîãàòî ïàòåíòíàòà äåéíîñò íå ñå èçâúðøâà â îáåêò èëè íå ñå èçâúðøâà îò ïîñòîÿííî ìÿñòî – â ïðèõîä íà îáùèíàòà, êúäåòî å ïîñòîÿííèÿò àäðåñ íà ôèçè÷åñêîòî ëèöå, âêëþ÷èòåëíî íà åäíîëè÷íèÿ òúðãîâåö. Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 61î, àë. 2 è 3 äàíúêúò ñå âíàñÿ â ïðèõîä íà îáùèíàòà ïî ïîñòîÿííèÿ àäðåñ íà ïúëíîìîùíèêà, ñúîòâåòíî â Ñòîëè÷íàта îáùèíà.”
§ 15. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 126à:
„Чл. 126а. (1) Ëèöå, êîåòî íå ïîäàäå äåêëàðàöèÿ ïî ÷ë. 61í èëè íå ÿ ïîäàäå â ñðîê, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð äî 500 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå.
(2) Ëèöå, êîåòî íå ïîñî÷è èëè íåâÿðíî ïîñî÷è äàííè èëè îáñòîÿòåëñòâà â äåêëàðàöèÿòà ïî ÷ë. 61í, âîäåùè äî îïðåäåëÿíå íà ïàòåíòåí äàíúê â ïî-ìàëúê ðàçìåð èëè äî îñâîáîæäàâàíå îò ïàòåíòåí äàíúê, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà äî 1000 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå.”
§ 16. Â §1 îò Äîïúëíèòåëíàòà ðàçïîðåäáà ñå ñúçäàâàò ò. 23-31:
„23. „Оборот” за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове. 
24. „Îáåêò” çà öåëèòå íà îáëàãàíåòî ñ ïàòåíòåí äàíúê å âñÿêî ìÿñòî, ïîìåùåíèå è/èëè ñúîðúæåíèå, âêëþ÷èòåëíî íà îòêðèòî, êúäåòî ñå èçâúðøâà äåéíîñò ïî ïðèëîæåíèå ¹ 4, â ò. ÷.:
à) ñðåäñòâàòà çà ïîäñëîí è ìåñòàòà çà íàñòàíÿâàíå;
á) çàâåäåíèÿòà çà õðàíåíå è ðàçâëå÷åíèÿ;
â) ìàãàçèíèòå, ñåðãèèòå, ìàñèòå íà ïàçàðè, òðîòîàðè è óëè÷íè ïëàòíà;
ã) àòåëèåòàòà, ðàáîòèëíèöèòå è äðóãè ïîìåùåíèÿ, íåçàâèñèìî от това äàëè òå ñëóæàò è çà äðóãè öåëè, èëè ñà ÷àñò îò íåäâèæèì èìîò.

25. „Ðàáîòíî ìÿñòî” å ïðèñïîñîáåíà ÷àñò îò îáåêòà, îáîðóäâàíà çà èçâúðøâàíå íà îïðåäåëåí âèä äåéíîñò èëè óñëóãà îò åäíî ëèöå.
26. „Ðàçâëåêàòåëíè èãðàëíè àâòîìàòè” ñà èãðàëíè àâòîìàòè áåç ïå÷àëáà, ïðåäíàçíà÷åíè çà ðàçâëå÷åíèå è îòäèõ, ïðè êîèòî ñðåùó öåíàòà íà åäíà èãðà ñå ïîëó÷àâà îïðåäåëåíî âðåìå çà ïîëçâàíå èëè çà èãðà íà àâòîìàòà.
27. „Ñðåäñòâà çà ïîäñëîí” è „ìåñòà çà íàñòàíÿâàíå” ñà ñúîòâåòíèòå òóðèñòè÷åñêè îáåêòè ïî ÷ë. 3, àë. 3, ò. 1 è 2 îò Çàêîíà çà òóðèçìà. 
28. „Íåòíà òúðãîâñêà ïëîù” å ïëîùòà â ñúîòâåòíèÿ òúðãîâñêè îáåêò, â ò.÷. ùàíäîâåòå, êîÿòî å äîñòúïíà çà êóïóâà÷èòå.
29. „Çàâåäåíèÿ çà õðàíåíå è ðàçâëå÷åíèÿ” ñà ñúîòâåòíèòå òóðèñòè÷åñêè îáåêòè ïî ÷ë. 3, àë. 3, ò. 3 îò Çàêîíà çà òóðèçìà. 
30. „Áþôåò, ïàâèëèîí, êàðàâàíà” ñà ïèòåéíè çàâåäåíèÿ, ïðåäëàãàùè îãðàíè÷åí àñîðòèìåíò ïðåäèìíî ãîòîâè ñòîêè, ñòóäåíè è òîïëè çàêóñêè, òåñòåíè è çàõàðíè èçäåëèÿ, ïèâî, òîïëè è áåçàëêîõîëíè íàïèòêè è îãðàíè÷åí àñîðòèìåíò àëêîõîëíè íàïèòêè.
31. „Ñúîðúæåíèå” âúâ âðúçêà ñ ïðèëàãàíåòî íà ò. 35 îò ïðèëîæåíèå ¹ 4 å âñåêè îòäåëåí óðåä (ìàøèíà), êîéòî ñå èçïîëçâà ïðÿêî â äåéíîñòòà (ïåðàëíà ìàøèíà, ãëàäà÷íà ïðåñà, ñóøèëíà ìàøèíà è äðóãè).”

§ 17. Създава се приложение № 4 към глава втора, раздел VІ:


„Приложение № 4 към глава втора, раздел VІ


Âèäîâå ïàòåíòíè äåéíîñòè è ãîäèøíè ðàçìåðè íà äàíúêà
  
1. Ñðåäñòâà çà ïîäñëîí è ìåñòà çà íàñòàíÿâàíå ñ íå ïîâå÷å îò 20 ñòàè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ çà ñòàÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
  
1 è 2 çâåçäè 
 
îò 25 äî 250 ëâ. 

  

2. Çàâåäåíèÿ çà õðàíåíå è ðàçâëå÷åíèÿ - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ çà ìÿñòî çà êîíñóìàöèÿ, âêëþ÷èòåëíî íà îòêðèòè ïëîùè, èëè çà îáåêò, ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
   
à) ðåñòîðàíòè:  
  
  
1 - 2 çâåçäè 
 
îò 1 äî 35 ëâ.
  
3 çâåçäè
 
îò 6 äî 60 ëâ.
  
á) çàâåäåíèÿ 
çà áúðçî
îáñëóæâàíå:
 
 
  
 
1 - 2 çâåçäè 

 
îò 1 äî 20 ëâ. 
  
 3 çâåçäè 

îò 3 äî 35 ëâ. 

â) ïèòåéíè çàâåäåíèÿ ñ èçêëþ÷åíèå íà ïîñî÷åíèòå â áóêâà “å”: 

 
 

1 - 2 çâåçäè 
 
îò 1 äî 20 ëâ.
  
3 çâåçäè 
 
îò 2 äî 35 ëâ.
  
ã) êàôå-ñëàäêàðíèöè: 
 
 
 
1 - 2 çâåçäè 
 
îò 1 äî 20 ëâ. 
  
3 çâåçäè 
 
îò 3 äî 50 ëâ.
   
ä) áàðîâå:
 
 
  
- äíåâíè:
 
 
 
2 çâåçäè 
 
îò 3 äî 50 ëâ.
  
3 çâåçäè 
 
îò 10 äî 84 ëâ.
 
- íîùíè: 
 
 
   
2 çâåçäè 
 
îò 5 äî 63 ëâ.
  
3 çâåçäè 
 
îò 20 äî 98 ëâ.
 
å) áþôåòè, êàðàâàíè è  
ïàâèëèîíè -
çà îáåêò: 



 îò 75 äî 500 ëâ.
 
 
3. Òúðãîâèÿ íà äðåáíî äî 100 êâ. ì íåòíà òúðãîâñêà ïëîù íà îáåêòà - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ çà 1 êâ. ì íåòíà òúðãîâñêà ïëîù ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:  
  

îò 2 äî 20 ëâ.
4. Ïëàòåíè ïàðêèíãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ çà ìÿñòî çà ïàðêèðàíå ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:   
ëåâà çà áðîé ìÿñòî 

îò  5 äî 200 ëâ.

5. Äúðâîäåëñêè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:   
îò 50 äî 780 ëâ.  
 
6. Øèâàøêè, êîæàðñêè, êîæóõàðñêè è ïëåòà÷íè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:  
  
îò 40 äî 840 ëâ.
   
7. Òúðãîâèÿ, èçðàáîòêà è óñëóãè çà èçäåëèÿ îò áëàãîðîäíè ìåòàëè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà: 
  
îò 500 äî 2500 ëâ.
 
8. Îáóùàðñêè è øàïêàðñêè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà: 
  
îò 40 äî 120 ëâ.
   
9. Ìåòàëîîáðàáîòâàùè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
   
îò 100 äî 910 ëâ.
10. Áðúñíàðñêè è ôðèçüîðñêè óñëóãè, âåòåðèíàðíî-ôðèçüîðñêè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ çà ðàáîòíî ìÿñòî ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
   
îò 60 äî 840 ëâ.
   
11. Ìàøèíîïèñíè è/èëè êîïèðíè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ íà áðîé óñòðîéñòâî ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
   
îò 180 äî 594 ëâ.
  
12. Êîçìåòè÷íè óñëóãè, ïîñòàâÿíå íà òàòóèðîâêè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ çà ðàáîòíî ìÿñòî ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
   
îò 130 äî 900 ëâ.
   
13. Ìàíèêþð, ïåäèêþð - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ çà ðàáîòíî ìÿñòî ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà: 
  
îò 60 äî 420 ëâ.
  
14. ×àñîâíèêàðñêè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
   
îò 60 äî 390 ëâ.
  
15. Òàïèöåðñêè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:   
îò 180 äî 520 ëâ.
  
16. Àâòîìèâêè; ðåìîíò, ðåãóëèðàíå è áàëàíñèðàíå íà ãóìè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà: 
  
îò 190 äî 1200 ëâ.
  
17. Àâòîðåìîíòíè, àâòîòåíåêåäæèéñêè, àâòîáîÿäæèéñêè è äðóãè óñëóãè ïî òåõíè÷åñêîòî îáñëóæâàíå è ðåìîíòà íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
   
îò 280 äî 1900 ëâ.
  
18. Ðåìîíò íà åëåêòðî- è âîäîïðîâîäíè èíñòàëàöèè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
   
îò 100 äî 560 ëâ.
19. Ñòúêëàðñêè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
   
оò 100 äî 700 ëâ. 
  
20. Ïîääúðæàíå è ðåìîíò íà áèòîâà òåõíèêà, óðåäè, àóäèî-âèçóàëíè óðåäè, êëèìàòèöè, ðåìîíò íà ìóçèêàëíè èíñòðóìåíòè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 47 äî 980 ëâ.

21. Îòäàâàíå íà âèäåîêàñåòè ïîä íàåì - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 300 äî 3250 ëâ.

22. Êîìïàíüîíêè è êîìïàíüîíè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 3000 äî 6440 ëâ.

23. Ìàñàæèñòêè è ìàñàæèñòè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:
îò 500 äî 1680 ëâ.

24. Ãàäàòåëè, åêñòðàñåíñè è áèîåíåðãîòåðàïåâòè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 2000 äî 5600 ëâ.

25. Ôîòîãðàôñêè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 200 äî 1040 ëâ.

26. Ïîñðåäíè÷åñêè óñëóãè ïðè ïîêóïêî-ïðîäàæáà, çàìÿíà è îòäàâàíå ïîä íàåì íà íåäâèæèìè èìîòè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 100 äî 3500 ëâ.

27. Ñàíèòàðíè âúçëè, íàåòè ïîä àðåíäà - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 150 äî 420 ëâ.
28. Êëþ÷àðñêè óñëóãè, ðåìîíò íà áðàâè, ïîïðàâêà íà ÷àíòè, êíèãîâåçêè óñëóãè, ðåìîíò íà øåâíè ìàøèíè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 50 äî 198 ëâ.

29. Ðåìîíò íà ÷àäúðè, ðåìîíò è çàðåæäàíå íà çàïàëêè, ðåìîíò íà âåëîñèïåäè, êîìèíî÷èñòà÷íè óñëóãè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 50 äî 98 ëâ.

30. Çàëîæíè êúùè:

îò 3000 äî 28 000 ëâ.

31. Ïðîäàæáà íà âåñòíèöè, ñïèñàíèÿ, áúëãàðñêà è ïðåâîäíà ëèòåðàòóðà - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 30 äî 260 ëâ.

32. Ðåìîíò íà êîìïþòðè, êîìïþòúðíà è äðóãà åëåêòðîííà îôèñ òåõíèêà (êîïèðíè àïàðàòè, ôàêñ àïàðàòè, ïðèíòåðè è äðóãè) - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

îò 300 äî 1300 ëâ.

33. Èãðè ñ ðàçâëåêàòåëåí èëè ñïîðòåí õàðàêòåð - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ çà áðîé ñúîðúæåíèÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

à) ðàçâëåêàòåëíè èãðàëíè àâòîìàòè è äðóãè èãðè, ôóíêöèîíèðàùè ñ ìîíåòà èëè æåòîí:
îò 100 äî 198 ëâ.
á) ìèíèôóòáîë, òåíèñ íà ìàñà, õâúðëÿíå íà ñòðåëè, ïåéíòáîë è ñïèéäáîë, ìèíèáàñêåòáîë, áðèäæ, òàáëà:
îò 8 äî 26 ëâ.
â) çàëè çà áîóëèíã è êåãåëáàí - çà èãðàëåí êîðèäîð, è áèëÿðä - çà ìàñà:
îò 40 äî 140 ëâ.

34. Ôèòíåñ öåíòðîâå è ñïîðòíè çàëè - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

Îò 1,5 äî 4 ëâ. çà 1 êâ. ì è îò 300 äî 840 ëâ. çà åäèí ôèòíåñ óðåä

35. Õèìè÷åñêî ÷èñòåíå, ïðàíå è ãëàäåíå - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ íà áðîé ñúîðúæåíèÿ ñïîðåä ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà îáåêòà:

Îò 133 äî 440 ëâ.

36. Ìåëíè÷àðñêè óñëóãè:

à) ìåëíèöè çà áðàøíî - îò 18 äî 36 ëâ.. íà ëèíååí ñàíòèìåòúð îò äúëæèíàòà íà ìëåâíàòà ëèíèÿ;
 
á) ìåëíèöè çà ôóðàæ ñòàöèîíàðíè— îò 600 äî 1200 ëâ.
 
37. Óñëóãè ñ àòðàêòèâåí õàðàêòåð:

à) êîðàá÷åòà 

îò 750 äî 1500 ëâ. íà áðîé;

á) ëîäêè 

îò 450 äî 900 ëâ. íà áðîé;

â) ÿõòè 

îò 900 äî 1800 ëâ. íà áðîé;

ã) äæåòîâå 

îò 900 äî 1800 ëâ. íà áðîé;

ä) âëàê÷åòà 

îò 30 äî 60 ëâ. íà ìÿñòî;
å) ôàéòîíè
îò 75 äî 150 ëâ. íà ìÿñòî;

æ) âîäíè ñêè, âîäíè ïëàíåðè è ñúðôîâå, âîäíè êîëåëà, âêëþ÷èòåëíî íàäóâàåìè, âîäíè óâåñåëåíèÿ



îò 150 äî 300 ëâ. íà áðîé îáîðóäâàíå;

ç) çèìíè ñêè (âêëþ÷èòåëíî ñêè-åêèïèðîâêà), çèìíè êúíêè, ñíîóáîðäîâå, øåéíè



îò 150 äî 300 ëâ. íà áðîé îáîðóäâàíå;
è) âúðòåëåæêè, âèåíñêè êîëåëà, áëúñêàùè ñå êîëè÷êè, âåëîñèïåäè è ðèêøè



îò 150 äî 300 ëâ. íà ìÿñòî; 

ê) äåòñêè êîëè÷êè è ìîòîð÷åòà 

îò 150 äî 300 ëâ. íà áðîé;
ë) ñòðåëáèùà 

îò 300 äî 600 ëâ. íà áðîé.



38. Îáó÷åíèå íà âîäà÷è íà ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ çà áðîé ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî â ñëåäíèòå ðàçìåðè:
 
à) ìîòîïåäè, ìîòîöèêëåòè

îò 200 äî 475 ëâ.
á) äðóãè ÌÏÑ
îò 400 äî 950 ëâ.

39. Óñëóãè “Ïúòíà ïîìîù” íà ïúòíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà - îò 2000 äî 4000 ëâ. çà áðîé ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî.

40. Óñëóãè ñúñ çåìåäåëñêà è ãîðñêà òåõíèêà - äàíúêúò ñå îïðåäåëÿ çà áðîé òåõíèêà, êàêòî ñëåäâà:

à) êîìáàéí - îò 330 äî 660 ëâ.;

á) òðàêòîðè, òðàêòîðíè ðåìàðêåòà, ñàìîõîäíè øàñèòà è äðóãè ñàìîõîäíè è ñàìîäâèæåùè ñå ìàøèíè - îò 110 äî 220 ëâ.;
 
â) ïðèêà÷íè, íàâåñíè è ñòàöèîíàðíè ìàøèíè - îò  11 äî 22 ëâ.
 
 												   ”
   
Преходни и заключителни разпоредби

§ 18. Îáùèíñêèÿò ñúâåò îïðåäåëÿ ðàçìåðà íà ìåñòíèòå äàíúöè äî 29 ôåâðóàðè 2008 ã. Â ñëó÷àé ÷å â òîçè ñðîê íå å îïðåäåëåí ðàçìåðът çà ìåñòíèòå äàíúöè, çà 2008 ã. ñå ïðèëàãàò ìèíèìàëíèòå ðàçìåðè íà äàíúöèòå, ïðåäâèäåíè â çàêîíà, à çà ïàòåíòíèÿ äàíúê – ðàçìåðèòå, êîèòî ñà áèëè â ñèëà çà 2007 ã. 
§ 19. Äî îïðåäåëÿíå íà ðàçìåðà íà ìåñòíèòå äàíúöè îò îáùèíñêèÿ ñúâåò çà 2008 ã. äàíúêúò ïðè ïðèäîáèâàíå íà èìóùåñòâà ïî ÷ë. 44, àë. 1 è 2 è äàíúêúò âúðõó íàñëåäñòâàòà ñå îïðåäåëÿò âúç îñíîâà íà ìèíèìàëíèòå ðàçìåðè çà ñúîòâåòíèòå äàíúöè, ïðåäâèäåíè â çàêîíà.
§ 20. (1) Çà 2008 ã. ïúðâàòà è âòîðàòà âíîñêà ïî ÷ë. 28, àë. 1, ñúîòâåòíî ïúðâàòà âíîñêà íà äàíúêà ïî ÷ë. 60, àë. 1, ñå âíàñÿò îò 31 ìàðò äî 
30 þíè. 
(2) Íà ïðåäïëàòèëèòå çà öÿëàòà ãîäèíà â ñðîêîâåòå ïî àë. 1 ñå ïðàâè îòñòúïêà 5 íà ñòî.
§ 21. Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå äî 29 ôåâðóàðè 2008 ã. óòâúðæäàâà îáðàçåö íà äåêëàðàöèÿòà ïî ÷ë. 61í, àë. 1.
§ 22. Çà 2008 ã. ëèöàòà, êîèòî ñå îáëàãàò ñ ïàòåíòåí äàíúê, ïîäàâàò äåêëàðàöèÿ ïî ÷ë. 61í, àë. 1 äî 30 àïðèë 2008 ã.
§ 23. (1) Çà 2008 ã. ïúðâàòà è âòîðàòà âíîñêà ïî ÷ë. 61ï, àë. 1 ñå âíàñÿò â ñðîê äî 30 àïðèë 2008 ã.
(2) Íà ïðåäïëàòèëèòå çà öÿëà ãîäèíà â ñðîêà ïî àë. 1 ñå ïðàâè îòñòúïêà 5 íà ñòî. 
§ 24.  Çàêîíúò âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2008 ã.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси



Направените в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) предложения са в няколко основни насоки:
Първата група промени е свързана с направеното изменение в Конституцията на Република България, с което се предостави свобода на общините да определят сами размерите на местните данъци при условията, по реда и в границите, установени със закон, като с това се продължава процесът на финансова децентрализация и предоставянето на по-широки правомощия и отговорности на общините в сферата на местните финанси. 
На първо място се предвижда общинският съвет да определя с наредба размерите на местните данъци, като със законопроекта се предлагат граници - минималните и максималните размери за всеки местен данък. При определянето на границите са взети предвид съществуващите до края на 
2007 г. размери на данъците, които стават минимален размер от началото на 2008 г. Максималният размер за отделните видове местни данъци се предлага да бъде от 2 (данъка върху недвижимите имоти, данъка при дарение, данъка при придобиване на имущества по възмезден начин и данъка върху наследствата) до 3 пъти (данъка върху превозните средства) по-висок от минималния. С така определения широк диапазон се дава свобода на общинските съвети да съобразят конкретните размери на местните данъци със социалните и икономическите условия на територията на съответната община. Същевременно с цел защита на данъчно задължените лица срещу чести промени в размерите на дължимите данъци и с оглед на правна сигурност е предвидено размерите на местните данъци да не могат да бъдат изменяни през годината. Също така, когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размерите на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 
31 декември на предходната година.
Предлага се също така по отношение на основното жилище общинският съвет да може да определи различен размер на данъка върху недвижимите имоти отново в граници - от 0,75 промила, съответно 0,4 промила за лица с увреждания със и над 50 на сто намалена работоспособност, върху данъчната оценка на недвижимия имот до размера на данъка, определен от общинския съвет за останалите недвижими имоти. Предложението е съобразено с действащия в момента режим, съгласно който за тези имоти се заплаща данък с намаление 50 на сто, съответно 75 на сто за хора с увреждания.
Друга промяна в ЗМДТ, която се предлага със законопроекта, е въвеждането на нов вид местен данък, като патентният данък от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) преминава в Закона за местните данъци и такси. Предложението е насочено към осигуряване на повече данъчни приходи за общините. Като цяло се запазва режимът на патентния данък, съществуващ до края на 2007 г., в т. ч. се запазват и съществуващите патентни дейности и данъчните облекчения от ЗДДФЛ. Лицата, които се облагат с патентен данък, ще бъдат освободени от данък по ЗДДФЛ. В случай че през текущата година лицето престане да отговаря на условията за облагане с патентен данък, предвижда се то да премине на облагане по реда на ЗДДФЛ, като дължимият, съответно внесеният, патентен данък за съответната година се приспада от годишното данъчно задължение на лицето по ЗДДФЛ.
Конкретните размери на патентния данък ще се определят от общинските съвети в границите, предвидени в приложението към ЗМДТ – като минимален размер е взет досегашният най-нисък размер за страната (последната група), а за максимален размер – най-високият за страната 
(І зона на Столичната община). Предлага се за дейностите, за които се дължи патентен данък в твърд размер, размерите на патентния данък, в сила до края на 2007 г., да станат минимален размер, а максималният размер да бъде два пъти по-висок от минималния.
Групирането и зонирането по отношение на патентните дейности не се съдържат вече в закона, а такива могат да бъдат създадени от общинския съвет за целите на определяне на различен размер на данъка за различните населени места в рамките на общината, както и за различни зони в рамките на едно населено място.
Законопроектът също така предлага критерии за диференциране размера на данъка според местоизвършването на патентната дейност - при определяне размера на данъка общинският съвет следва да се съобразява с местоположението на населеното място/зоната, с вида на населеното място с оглед на това дали е с местно или национално значение, с броя на населението и големината на населеното място/зоната, със стопанското значение на населеното място/зоната, със сезонния или постоянния характер на дейността, с икономическото състояние на населеното място. 
Предвидено е също патентният данък да се декларира и да се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
Със законопроекта се предлага да бъде отменен чл. 5, съгласно който данъчната оценка съгласно приложенията към закона може да се измени, когато индексът на пазарните стойности на недвижимите имоти се увеличи или намали с повече от 20 на сто с натрупване за периода от последната им промяна. С предложението се отчита фактът, че разпоредбата е загубила значението си в сравнение с времето, когато е била създадена. Националният статистически институт (НСИ) определя индекс на пазарните цени съгласно критерии (например брой и типове жилища), които не са съотносими към данъчната оценка и които не отчитат диференциацията на имотите според местонахождението им. Към настоящия момент данъчните оценки са все още далече под нивото на реалното покачване на пазарните цени, регистрирани от НСИ. 
В частта за местните такси е предвидено общинският съвет да може да освобождава освен категории граждани, както е към настоящия момент, така и категории юридически лица от заплащане на местни такси.
Във връзка с изложените промени със законопроекта се предлагат и няколко преходни периода. Предвидено е за 2008 г. размерите на местните данъци да бъдат определени до 29 февруари, което означава, че до тази дата общинският съвет трябва да приеме наредбата, с която да определи размера на местните данъци, и тя следва да е влязла в сила. Ако това не стане в посочения срок, през 2008 г. съответната община ще събира местните данъци по минималните нива, заложени в закона, а по отношение на патентния данък – в размерите, които са били в сила през 2007 г. Удължаването с два месеца на срока за определяне размера на местните данъци рефлектира върху съответното отлагане с два месеца по отношение на местните данъци, които се дължат на вноски през годината. Така се обединяват първата и втората вноска за данъка върху недвижимите имоти и патентния данък, а по отношение на данъка върху превозните средства – първата вноска ще се внася в удължен срок до 30 юни, като на предплатилите за цялата година в срока се прави отстъпка 5 на сто. 
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