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ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ           
 ДИРЕКЦИЯ „МДТНП” 
 
Входящ № …………………………… / …………………………… 
 
 
Длъжностно лице, приело декларацията – фамилия и подпис 
 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ 

за облагане с туристически данък 
 

ЧАСТ І. ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ 
 

ЕИК /ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, друг идентификационен № /            
Наименование на предприятието/имена на лицето 
 
Седалище и адрес на управление/постоянен адрес  
Област Община Гр./с. Пощ. код 
Ул. №, ж.к., бл., вх., ап. 
 
Тел. Е-mail 
Адрес за кореспонденция 
Адресът съвпада с посочения по-горе     
Област Община Гр./с. Пощ. код 
Ул. №, ж.к., бл., вх., ап. 
 
Тел. Е-mail 
чрез  Трите имена на представляващия или пълномощника  

 
 

ЕГН 

Адрес за кореспонденция - община, гр./с.,  ул., №, ж.к., бл., вх. 
 
 
 

ЧАСТ ІІ. ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ 
 

Място за настаняване клас А /отбележете с „Х”/ 

Хотел Мотел 
Апартаментен  
туристически 
комплекс  

Вилно селище 
Туристическо  
селище 

 
Вила 

Място за настаняване клас Б /отбележете с „Х”/ 
Семеен  
хотел 

Хостел Пансион Почивна  
станция 

Къща за гости 

Стаи за  
гости  

Апартаменти  
за гости 

Бунгало Къмпинг 

Общ брой легла Категория 

Дата на категоризиране Дата на прекратяване на  категоризирането 

Дата на промяна на категорията   Предишна категория 

Местоположение  Област  Община  Гр./с. Пощ. код 
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Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
Период на облагане /по тази декларация/  

 
Начална дата Крайна дата Дата на промяна на обстоятелство /извън 

посочените/: 

  При промяна на лицето, стопанисващо обекта през годината 
  Данни за лицето, стопанисвало обекта през друг период на същата година: 
 
  Наименование………………………………………………………………………………………………….. , ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  седалище и адрес на управление /адрес за кореспонденция  

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ЧАСТ ІІІ. ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 

             Декларирам, че за периода  ..........................................   в туристическия обект е  
реализиран следният брой нощувки, за които предприятието дължи/дължа 
туристически данък в размер на: 

Месец Брой реализирани 

нощувки 

  
Дължим 

данък 
/лева/ 

   
Внесен 
данък 
/лева/ 

Данък  за  довнасяне 

/разлика между 

колона  3 и колона 4, 
лева/ 

    1         2                      3                     4                       5 

І             

ІІ             

ІІІ             

ІV             

V             

VІ             

VІІ             

VІІІ             

ІХ             

Х            

ХІ             

ХІІ             

ОБЩО     
    
          Моля, обърнете внимание на следните указания: 

1. Декларация се подава за всеки туристически обект – място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината 
по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.  

2. Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – 
собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо 
обекта, през годината, декларация се подава от всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.   
 

    Дата .................................                                                                       Декларатор: 
                                                                                                                                              .........................................                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                             /подпис и фамилия/ 


