ПРОЕКТ НА
Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните
данъци на територията на община "Родопи" – гр.Пловдив, приета от Общински съвет –
„Родопи“
1.В чл.6 от Наредбата се създава нова ал.4:“Не се облагат с данък недвижимите имоти с
данъчна оценка до 1680лв. включително.“
2.В чл.9, ал.1 се заменя „ул.„Софроний Врачански" № 4“ с ул. „Скайлер" № 7;
3.Чл.16, ал.1 се изменя така: „Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията,
е по високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение №2, а за
жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2.“
4.Чл. 44 от Наредбата - ал. 1 се променя така: „За превозните средства с мощност на
двигателя до 74 КW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и
несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV",
определеният по чл.55 от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на
сто.“
4.1.Създава се нова ал.2, като досегашната ал.2 става ал.3, която гласи: „За превозните
средства с мощност на двигателя до 74 кW включително и съответстващи на екологични
категории „Евро 3" и „Евро 4", данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на
„Евро 5" и „Евро 6" и „ЕЕV“- с 60 на сто намаление, от определения по чл.55 ал.1 и 3 данък.“
4.2.Ал.3 се променя така: „За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и
седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4",
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV"- с
50 на сто намаление, от определения по чл.55 ал.5, 6, 7 и 13 данък.“
4.3.Предходната ал.З става ал.4.
4.4.Създава се нова ал.5: „Екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6"
и „ЕЕУсе удостоверяват чрез предоставяне на документ,от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория.“
5.В чл.57, ал.4 отпада /“обявена за противоконституционна с РКС № 5 от 2012 г.“/;
5.1.В чл.57, ал.5 отпада /“обявена за противоконституционна с РКС № 5 от 2012 г.“/

