
 

 

 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

 

         Служба „Местни приходи“ в община Алфатар съобщава, че на 21.01.2020 г. 

стартира началото на кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2020 г.  
 

        Задължението за определен имот или превозно средство може да се плати 

изцяло или на две равни вноски, сроковете на които са следните: 
 

1. Първа вноска - до 01 юли 2020 г. 

2. Втора вноска – до 31 октомври 2020 г. 

Лицата, предплатили цялото си задължение до 30 април включително, ще ползват 

отстъпка от 5 % от дължимата сума. 
 

Заплащането може да се извърши по следните начини: 

 I. В брой ( по касов път): 
1. В брой в отдел "Местни приходи" в Община Алфатар - гр.Алфатар, 

ул. "Йордан Петров" № 6 

2. В кметствата от населените места в Община Алфатар 

II. По безкасов път: 
1. Чрез пощенски запис от клоновете на Български пощи. 

2. Чрез превод по банков път. по сметката на община Алфатар в „Първа 

инвестиционна банка“ АД, IBAN: BG69FINV91508416653673 
 

Предстои изпращането на годишните писма за размерите на задълженията за 

местните данъци и такси на физическите и юридическите лица. Гражданите и 

фирмите могат да заплатят задълженията си и преди получаването на 

съобщенията.  
 

         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 31.01.2020 г. 

включително. 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 
 

Лицата, заплатили в срок до 31.01.2020 г. пълният размер на определеният им 

патентен данък, ще заплатят задължението си със законова отстъпка от 5 %. 
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