
 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

         Служба „Местни приходи“ в община Алфатар съобщава, че на 29.01.2018 г. 

стартира началото на кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2018 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 30 юни 

2. Втора вноска – до 31 октомври 

 

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 от Община Алфатар 

3. В офиса на Информационно обслужване в гр.Силистра, ул.“Добрич“ № 134.   

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

2. Чрез превод по банков път или Easy pay. 
  

          Сметката на Община Алфатар, по която следва да се преведе сумата е: 

Първа инвестиционна банка АД, клон гр.Дулово IBAN: BG69FINV91508416653673 
 

През месец февруари 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.  

 

 

  

О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А 

              7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 
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         Припомняме, че срокът за подаване на декларации за облагане с патентен 

данък е до 31.01.2018 г. На заплатилите данъка в същият срок, се полага законова 

отстъпка от 5 % от размера на задължението. А на неподалите в този срок 

декларации, ще се налагат актове за установяване на административно нарушение. 

        Такива декларации са задължени да подават физически лица, включително 

еднолични търговци, които извършват дейности, посочени в приложение № 4 от 

Закона за местните данъци и такси 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 

 

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 и кожухарски; 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, ремонт на брави; Продажба на вестници и 

списания, Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника; 

Мелничарски услуги; Услуги със земеделска и горска техника и др. 

 


