ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от
01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019
г.) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична
категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории,
по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002
г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм.
- ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014
г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За автобусите, товарните автомобили, с технически
допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи
на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 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) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от
01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За автобуси, извършващи
обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и
гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера,
определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.
(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019
г.) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство,
се приема, че превозното средство е без екологична категория.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 7.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение
№ 113 от 6.03.2008 г.; разгласена на 7.03.2008 г., изм. и доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г.,
Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., Решение № 766 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., Решение № 3 по
Протокол № 81 от 13.01.2011 г., Решение № 65 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г., Решение № 700 по Протокол № 54
от 19.12.2013 г., Решение № 132 по Протокол № 78 от 12.03.2015 г., доп. - Решение № 674 по Протокол № 23 от
29.09.2016 г., изм. и доп. - Решение № 859 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп. - Решение
№ 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.

Чл. 41. (1) (Поправка с Решение № 113 от 6.03.2008 г., изм. - Решение № 51 по Протокол № 5 от
30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса
не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по
следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК, където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2.

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната
формула:
ИмК = Ckw x Кгп, където:
Ckw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, като размерът се
определя както следва:
а) до 55 kW включително - 0,34 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,54 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,21 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,42 лв. за 1 kW:
д) над 150 kW до 245 kW включително -1,84 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW - 2,42 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила, определен в чл. 55, ал. 1, т. 1
от Закона за местните данъци и такси.
2. екологичният компонент, в зависимост от екологичната категория на автомобила, се определя както
следва:
а) за автомобили без екологична категория и такива с екологични категории "Евро 1" и Евро 2" 1,40;
б) за автомобили с екологична категория "Евро 3" - 1,10:
в) за автомобили с екологична категория "Евро 4" - 1,00;
г) за автомобили с екологична категория "Евро 5" - 0,60;
д) за автомобили с екологична категория "Евро 6" и „EEV" - 0,40.
---------------------------------------------Чл. 45. (1) (Изм. - Решение № 700 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., отм. - Решение № 51 по Протокол
№ 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.)
(2) (Нова - Решение № 700 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., изм. - Решение № 51 по Протокол № 5 от
30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително,
и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за
съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по
чл. 41, ал. 3 данък.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - Решение № 700 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., изм. - Решение № 51 по
Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) За автобусите, товарните автомобили, с технически
допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи
на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро
5", "Евро 6" и "EEV" - с 50 на сто намаление, от определения в чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.

