ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
Препис!
РЕШЕНИЕ № 156
28.12.2009 г.
/Протокол № 16/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, Общинският съвет
РЕШИ:
Изменя и допълва Наредба № 9 за определяне размера на
местните данъци на територията на община Етрополе, както
следва:
§ 1. В Чл. 7, ал. 4 се изменя така:
„Чл. 7 /4/ Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна
оценка до 1680 лв. включително.”
§ 2. В Чл.17, ал. 1 се изменя така:
„Чл. 17 /1/ Данъчната оценка на недвижимите имоти на
предприятията е по-високата между отчетната им стойност и
данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните
имоти на предприятията – данъчната им оценка по приложение №
2.”
§ 3. В Чл. 32 се създава нова ал. 3:
„Чл. 32 /3/ Данък при безвъзмездно придобиване на имущество
се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени
вещни права върху тях по давност.”
§ 4. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, ал. 5
и ал. 6.
§ 5. Чл. 37, ал. 2 се изменя така:
Чл. 37 /2/ Данъкът се заплаща при прехвърлянето на
недвижимите имоти, ограничените вещни права върху недвижим
имот и МПС, а в случаите по чл. 32, ал. 3 към момента на издаване
на акта удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на
вписване.”
§ 6. Преходни и заключителни разпоредби:
1. § 1 се изменя така:
„§ 1. Общинският съвет определя размерите на данък върху
недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества за
2010 г. до 31 януари 2010 г. В случай, че в този срок не са

определени нови размери, за 2010 г. се прилагат размерите на
данъците, действащи към 31 декември 2009 г.”.
2. § 2 се изменя така:
„§ 2. До определяне на размерите по ал. 1 данъкът при
придобиване на имущества по чл. 35, ал. 2 се определя въз основа
на размерите действащи към 31 декември 2009 г.”.
3. § 3 се изменя така:
„§ 3. За 2010 г. първата вноска на данъка по чл. 15 се внася в
срок от 1 март до 30 април. На предплатилите в този срок се прави
отстъпка 5 на сто.”.
4. § 4 се изменя така:
„§ 4. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните
имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на
ползване, предприятията подават декларация по чл. 14 от ЗМДТ в
срок до 30 юни 2010 г.”.
5. § 5 се изменя така:
„§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение
на чл. 17, ал. 1, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.”.
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