Приложение
Попълва се от общинската администрация
Община:
Входящ № и дата:
Фамилия и подпис на длъжностното лице:

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници
Част І - Вид на декларацията
1. За обстоятелства, свързани с определянето на
данъка върху таксиметров превоз при започване
на дейността >>

3. При прекратяване на дейност >>

2. За промени в обстоятелствата >>

4. Коригираща декларация >>
/

към декларация с вх. №

/

към декларация с вх. №

Част ІІ - Данни за данъчнозадълженото лице

4. Адрес за
кореспонденция

3. Седалище - адрес

2. Наименование

1. ЕИК
2.

3.1. Област

3.2. Община

3.3. Населено място (гр./с.)

3.7. Факс

3.8. E-mail

3.4. Пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон
Адресът
съвпада с
постоянния >>

4.1. Област

4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. Пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
4.6. Телефон

4.7. Факс

4.8. E-mail

Част ІІІ - Данни за упълномощеното лице
Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице

3. Постоянен адрес

2. Име

1. ЕГН/ЛНЧ/служ. № на упълномощеното лице

2.1. Собствено име

3.1. Област

2.2. Презиме

2.3. Фамилно име

3.2. Община

3.3. Населено място

3.7. Факс

3.8. E-mail

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

3.6. Телефон
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3.4. Пощенски код

г.

Част ІV - Деклариране на обстоятелства за определяне на данъка за 20
Регистрационен
номер на
автомобила*

Брой
автомобили

№

Дата на започване на
дейността
(ден, месец, година)

Срок, за който се
дължи данък (в
месеци)

Данък (лв.)

1.
2.
3.
4.
Общо
*Моля, приложете списък с регистрационните номера на автомобилите, с които ще извършвате дейност по
таксиметров превоз на пътници при започване на дейността.
Част V - Деклариране на промяна в обстоятелства за 20
Брой автомобили, за
които е налице
промяна

№

Регистрационен
номер на
автомобила*

Дата на промяна в
обстоятелства/ (ден, месец,
година)

г.
Данък (лв.) за
периода след
промяната в
обстоятелство

1.
2.
3.

*Моля, посочете или приложете списък с регистрационните номера само на автомобилите, с които не се извършва
вече дейност или сте започнали да извършвате дейност.
Част VІ - Други данни
Място на дейността
Дата на прекратяване на
дейността

ден

месец

ден

месец

година

ден

месец

година

година

Подпис на декларатора (упълномощеното лице)

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 256 и 312 от Наказателния
кодекс.
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Какво трябва да имате предвид при
изчисляването на данъка

Основание за подаване на декларацията
Декларацията се подава на основание чл. 61х от
Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) от
превозвачи, които извършват дейност по
таксиметров превоз на пътници.
Декларация се подава при:
v
започване на дейността
v
прекратяване на дейността
v
промени във вече декларирани
обстоятелства

Как подавате декларация

Кога се подава декларацията

Декларацията можете да подадете:
v
лично или чрез упълномощено лице;
v
по пощата с обратна разписка.

1. При започване на дейността - преди получаване
на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП.
2. За промените в обстоятелства, които имат
значение за определяне на данъка, включително при
прекратяване на дейността изцяло или с определен брой
автомобили - в 7-дневен срок от настъпване на
съответното обстоятелство.

Къде се подава декларация
Декларацията се подава в общината, за
територията на която е издадено разрешението по чл.
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП).

Как се попълва декларацията
1. В част І посочвате вида на декларацията, като в
съответното квадратче към т. 1, 2, 3 или 4 вписвате „х”.
2. В част ІІ посочвате адрес за кореспонденция само
ако се различава от постоянния Ви адрес. Когато адресът
за кореспонденция съвпада с постоянния адрес, в
съответното квадратче вписвате „х”.
3. Част ІІІ се попълва само ако декларацията се
подава чрез упълномощено лице.
4. В част ІV посочвате обстоятелствата за
определяне на данъка при започване на дейността - брой
автомобили и дата на започване и определяте
задължението си за съответната година или период от нея.
В колона „срок, за който се дължи данък“ се попълва броя
месеци, съответстващ на срока на разрешението. Ако
извършвате дейност с автомобили с разрешения с
различни срокове, посочете ги на отделен ред.
5. В част V декларирате само броят на
автомобилите, за които е налице промяна в обстоятелство
- напр. прекратяване на дейност с автомобил/и или
включване на нови автомобили. Изчислявате данъчното
задължение за остатъка от периода до края на срока на
разрешението. При прекратяване на дейността с
автомобил в колона „Данък“ попълвате „0“.
Не се декларира промяна в обстоятелство когато
дейността за съответен автомобил се прекратява поради
изтичане на срока на разрешението, за който е издадено.
6. В част VІ се попълва датата на прекратяване на
дейността изцяло за годината (не за определен автомобил,
напр. заличаване на търговеца и др.) и мястото на
извършване на дейността.
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1. Когато започвате дейност през течение на
годината, данъкът се определя за автомобил
пропорционално на броя на месеците на извършване
на дейността, без месеца на започването й.
2. При прекратяване на дейността с автомобил/и
през течение на годината данъкът се определя
пропорционално на броя на месеците на извършване
на дейността, включително месеца на прекратяване.

Срок за плащане на данъка
Изчисленият от Вас данък се заплаща преди
издаване на разрешението по чл. 24а, ал. 1 ЗАП.
Къде се внася данъкът
Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се
внася в приход на общината, за територията на която е
издадено разрешението по чл. 24а, ал. 1 ЗАП за
извършване на таксиметров превоз.
Какви санкции се налагат
При подаване на декларацията след
законоустановения срок или при непосочване или
невярно посочване на данни или обстоятелства,
водещи до определяне на данъка в по-малък размер имуществена санкция от 100 до 500 лв.

