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         Служба „Местни приходи“ в община Алфатар съобщава, че срокът за подаване на 

декларации по чл.61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък е до 31.01.2019 г. 

включително, когато дейността, която се облага с такъв данък е упражнявана от 

началото на годината.  В случай, че началната дата за започване на дейността е  след 

31.01.2019 г., декларацията се подава в 7 дневен срок до започването и.  

Задължението може да се плаща на 4 равни вноски в следните срокове:  

- I-ва до 31.01.2019 г. включително 

- II-ра до 30.04.2019 г. включително 

- III-та до 31.07.2019 г. включително 

- IV-та до 31.10.2019 г. включително 

         При заплащане на всяка от посочените вноски след законоустановените срокове, на 

съответната вноска ще се начислява законова лихва. Лицата, заплатили в срок до 

31.01.2019 г. пълният размер на определеният им патентен данък, ще заплатят 

задължението си със законова отстъпка от 5 % от размера му. 
 

         Патентни декларации са задължени да подават физически лица, включително 

еднолични търговци, които извършват дейности, посочени в приложение № 4 към Глава 

втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) и при условие че: 

1. Оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв. 

2. Лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност 
 

          През годината ще се извършват проверки на физическите лица, упражняващи патентна 

дейност. Ако при проверката се установи, че физическо лице или ЕТ  не е подало декларация 

за облагане с патентен данък или са декларирани неверни данни, на тези лица ще се 

съставят актове за установяване на административни нарушения.  
 

        Към дейностите за облагане с патентен данък спадат: Заведения за хранене и 

развлечения; Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта; дърводелски 

услуги; Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; Бръснарски и фризьорски 

услуги; Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото 

обслужване и ремонта на моторни превозни средства; Ремонт на електро и водопроводни 

инсталации; Поддържане и ремонт на битова техника; Фотографски услуги; Ключарски 

услуги; Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература; Ремонт на 

компютри, компютърна и друга електронна офис техника; Мелничарски услуги; Услуги със 

земеделска и горска техника и др. 
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