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СЪОБЩЕНИЕ

Отдел “МДТ” при Община Септември Ви уведомява, за срокове по ЗМДТ:

І. Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация
по образец до 31 януари на текущата година.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
-за първо тримесечие - до 31 януари.
-за второ тримесечие - до 30 април.
-за трето тримесечие - до 31 юли.
-за четвърто тримесечие - до 31 октомври.
На лицата подали данъчната декларация и платили пълния размер на патентния данък до 31
януари ползват отстъпка 5 на сто.
В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава
непосредствено преди започване на дейността.
ІІ. Туристически данък: Данъчно задължени са лицата предлагащи нощувки, същите
се облагат с туристически данък и подават декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ до 30
януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна
година.
ІІІ. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им
адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок
от придобиването им.
Данък превозни средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:
- от 01 март до 30 юни / първа вноска /
- до 30 октомври / втора вноска /
На предплатилите от 01 март до 30април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
ІV. Данък недвижими имоти и Такса битови отпадъци.
Собствениците на недвижими имоти, декларират пред общината по местонахождение
на имота, новопостроени и придобити от тях имоти в двумесечен срок.
Данък недвижими имоти и Такса битови отпадъци се плаща на две равни вноски.
- от 01 март до 30 юни / първа вноска /
- до 30 октомври / втора вноска /
На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

