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До Кмета 
          
на:
   община

З А Я В Л Е Н И Е 
за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни 

плащания в централната и местна администрация 
От:

(посочете трите имена на физическото лице)

ЕГН/ЛНЧ ЕИК/БУЛСТАТ

тел:  електронна поща 

 Желая да заплатя по електронен път чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и 
местна администрация задължения за:

Данък върху недвижими имоти и лихви в/у него
Такса за битови отпадъци и лихви в/у нея
Данък върху превозни средства и лихви в/у него
Данък върху наследства имоти и лихви в/у него
Данък върху дарения и лихви в/у него
Данък при възмездно придобиване на имущество и лихви в/у него
Патентен данък и лихви в/у него
Данък върху таксиметров превоз на пътници
Туристически данък и лихви в/у него
Такси за притежаване на куче и лихви в/у нея
Плащане на АУЗД (Акт за установяване на задължения по декларация)
Други местни данъци, определени със закон и лихви в/у тях

      Желая да заплатя част от задължение

Дата: Запази

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 31.03.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на бутон "Запази")

Последователност на погасяванe на задълженията: 
Чл. 169, ал. 3а от ДОПК: (Нова  - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) До заявяването им за 
принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на 
възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.
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