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      ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИЯТ РАЗМЕР НА ДАНЪКА ВЪРХУ 

ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2017 г. 

 

 

 

Уважаема Госпожо Председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

 

 
       Съгласно чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, обнародван в ДВ бр.32 от 

22.04.2016 г., в срок до 31 октомври на предходната година Общинският съвет определя 

годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за следващата година. 

       На територията на община Алфатар към момента няма регистрирани лица и фирми за 

извършване на таксиметрови услуги. Съгласно изменението в ЗМДТ, се изисква 

задължително да се определи размер на данък таксиметров превоз, поради възможността в 

бъдещ период да има в община Алфатар регистрирани лица за извършване на 

таксиметрови превози.  

       Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.61ф от 

ЗМДТ, чл.2 и 3 от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община 

Алфатар, предлагам Общинския съвет да вземе следните 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Определя годишен размер за 2017 г. на данъка върху таксиметров превоз на 

пътници в размер на 300 лв. 

2. Изменя Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община 

Алфатар като създава нов VII раздел – Данък върху таксиметров превоз на пътници 

със следните членове: 
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- чл.60. Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и разрешение за извършване 

на таксиметров превоз на пътници, издадени от кмета на общината. 

- чл.61.Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е в 

размер на 300 лв. 

- чл.62. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно 

задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници. 

- чл.63. Преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за 

автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по 

образец за дължимия данък в общината. 

- чл.64. Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени 

в обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, в 7-дневен срок от 

настъпване на съответното обстоятелство. 

- чл.65. Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 

издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се 

определя пропорционално според броя на месеците до края на текущата година, 

започвайки от следващият месец спрямо датата на издаване на разрешението. 

- чл.66. Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз 

на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък 

се възстановява сума пропорционална на броя месеци до края на годината, през 

които няма да се упражнява таксиметровата дейност. 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР:  …………………………… 

                             / ЯНКА ГОСПОДИНОВА/ 

 

 

 
СЪГЛАСУВАЛ: 

адв.Пейчо Йовев - юрист на община Алфатар: ………………. 
 


