http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=786250

Адвокат Груйкин: Наредбата за определяне на местните данъци ще
бъде атакувана в съда
Наредбата за определяне на местните данъци и такси в община Велико
Търново е незаконосъобразна и ще бъде атакувана в съда, съобщи
известният адвокат Иван Груйкин, който се занимава с подобен род
дела.
Груйкин бе сред участниците в дискусия на тема „Противозаконни
практики при определяне на местни данъци и такси", организирана от
Гражданска платформа за Велико Търново, която участва в местните
избори с листа за общински съветници. На кръглата маса присъства и
кандидатът за кмет на Коалиция „Промяна за Велико Търново" Тодор
Тодоров, чиято кандидатура е подкрепена от Гражданската платфорама.
Адвокат Иван Груйкин е председател на Гражданска инициатива
„Справедливост", която в момента води повече от 15 дела за
незаконосъобразно определяне на местни данъци и такси в по-големите
общини в страната. Едно от делата срещу софийската такса смет е на
път да приключи с положителен резултат, посочи Иван Груйкин. Според
него начинът, по който се регламентират местните такси и цени на
услугите, е идентичен във всички общини и както в София, така и във
Велико Търново, те са незаконни поради противоречието им с принципа
на разходооправданост на таксите.
Всяка една такса трябва да съответства на материално техническите и
административни разходи, извършвани за съответната услуга, поясни
адвокат Груйкин. Нито една общинска администрация не е направила
предварителна подробна икономическа обосновка на всяка една такса, а
ги определя напълно произволно и в нарушение на закона за местните
данъци и такси, заяви юристът.
Чуйте го в първия звуков файл.
Жалбата срещу Наредбата за местните данъци и такси във Велико
Търново ще бъде внесена в съда през следващата седмица, съобщи още
Иван Груйкин. Той определи като абсолютно незаконна и практиката да
се обвързва плащането на местните данъци с извършване на други
услуги, като например забраната за прием на малчугани в детските
градини, чиито родители не са си платили местните данъци. Ако съдът
евентуално отмени таксите като незаконни, то гражданите могат да
поискат обезщетение от общината в рамките на това, което им е

надвзето, каза юристът.
Напълно продкрепям инициативата на адвокат Груйкин да атакува в
съда наредбата за размера на местните данъци и такси, заяви кандидаткметът Тодор Тодоров. Той обясни, че тази дискусия е продължение на
темата за бюджета, която неговият екип поде миналата седмица.
Тодоров призова всички останали кандидат-кметове да изкажат
мнението си доколко са законосъобразни и справедливи местните такси
във Велико Търново и какви са техните предложения. Той обеща, ако
бъде избран за кмет, да намали размера на местните такси и да направи
така, че те да са законосъобразни и справедливи.
Чуйте втория звуков файл.

