
Данъчен бюлетин
01 ноември 2019 г.

В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане фигурират и предложения 
за няколко промени и допълнения на текстове от Закона за 
местните данъци и такси („ЗМДТ“).

От значение за бизнеса вероятно ще бъде предложеното 
изменение в реда за определяне на данъчната оценка за 
целите на изчисляване на данъка върху недвижимите имоти 
(„ДНИ“). 

Описание на горното изменение, както и на други
предложения, касаещи ЗМДТ, може да намерите на 
следващата страница.

Изменения в разпоредби от Закона за 
местните данъци и такси

По-големи 
правомощия за 
общинските 
служители. 
Облекчаване на 
някои 
процедури по 
деклариране 
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Определяне на данъчната оценка за целите на 
изчисляване на ДНИ

В случаи, когато се установи, че предоставените 
счетоводни данни за отчетната стойност на 
недвижим имот са определени в нарушение на 
счетоводното законодателство, общинските 
органи по приходите ще имат право да използват 
различна отчетна стойност при определяне на 
данъчната основа. За целта могат да се ползват 
услугите на вещи лица (напр. лицензирани 
оценители), като извършената допълнителна 
оценка ще е за сметка на данъкоплатеца.

Законопроектът не предвижда конкретна 
процедура по установяването на нарушения, 
свързани с неправилно определени отчетни 
стойности.

Други промени

Предлага се възстановяването на предишни 
разпоредби, уреждащи декларирането на 
безвъзмездно придобити имущества, за които не 
се предвижда нотариална форма на прехвърляне 
(напр. опростени задължения). Според 
съставителите на законопроекта, липсата на 
такива разпоредби в настоящата версия на ЗМДТ 
прави невъзможно определянето на местен данък 
(познат и като „данък дарение“) в описаните 
случаи.

Законопроектът предвижда да се въведат и 
промени, целящи облекчаване на 
административната тежест при прекратяване на 
регистрацията на превозни средства и при 
определяне на месечните дължими суми на 
туристически данък. Тези облекчения ще са 
възможни с оглед на съществуващи и наскоро 
въведени в експлоатация автоматични системи за 
обмен на данни между компетентните ведомства.
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