Община ………………..………………..…
......................................................................
вх. N..………................../................….......г.

Приложение 1

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ
ЗА ПРИТЕЖАВАНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

В кои случаи се подава
Декларация за притежавано въздухоплавателно средство се подава при
придобиване на въздухоплавателно средство или при настъпване на обстоятелство,
представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване
от данък.
От кого се подава
Декларацията се подава от собствениците на въздухоплавателни средства,
вписани в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република
България. Когато въздухоплавателното средство принадлежи на няколко лица,
декларация се подава от единия от съсобствениците, като задължително се вписват
данните на другите съсобственици.
Срок за подаване
Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на
въздухоплавателно превозно средство или от настъпването на обстоятелство,
представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване
от данък.
Къде се подава
Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно
седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище
на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на
въздухоплавателното средство.
Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %.
За въздухоплавателните средства, придобити през текущата година, данъкът се

заплаща в двумесечен срок от придобиването.
При прехвърляне на собствеността на въздухоплавателно средство новият собственик
не заплаща данъка за текущата година, ако предишният собственик го е платил за времето до
края на годината.
При подаване на декларация следва да представите документ за платен данък при
придобиване на декларираното въздухоплавателно средство, когато в общината няма
информация за платения данък.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
1. от .............................................................................…….…...……………….........................
/имена на лицето по документ за самоличност; наименование на предприятието/

2. ЕГН /ЛНЧ или служебен номер/ ………………………………………………….………..………………..
3. ЕИК……….......……………………….......................…........…………………………………..
4. адрес:..............................................................................…………...........................................
/постоянен адрес на граждани или седалище на юридически лица/

5. адрес за кореспонденция ....………………………………………………………………….
6. л.к. N…....….................., издадена на …………..............., от .............................………….
7. чрез ..............................................................................................................................…..…….
/имена по документ за самоличност на представителя или пълномощника/

8. ЕГН /ЛНЧ или служебен номер/………………………..………....…………………......……………….…..
9. постоянен адрес:........................................................................................................................
10. л.к. N........................., издадена на ....................................., от .…..........………….............
11. пълномощно N.............................., заверено на ...................................................................
от ....................................................................................................................................................
/ нотариус или друг компетентен орган/

12.

Декларирам,

че

притежавам/прeдставляваното

от

мен

предприятие

притежава:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I. Самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и вертолети:
Вид на въздухоплавателния съд …….………………………………………..................……
Марка……...........………; Модел ........………..; Регистрационен № ………………………
Месторегистрация ……….……………......…………общ. …….........………………………
Максимално излетно тегло ………......…… тона
Начин на придобиване ……………...........….; дата на придобиване....... …………………
Вид, № и дата на документа за придобиване ………………………….................…………
Декларирам, че БЧК като собственик използва/не използва това превозно средство за
целите на организацията /само за БЧК/.
II. Параплан, делтаплан, мотоделтаплан, свободен балон, планер

8. Вид на въздухоплавателния съд …………………………………………...................………
9. Регистрационен № …………………………............................................................................
10. Месторегистрация ……...……………………........…общ. ……….........……………………
11. Начин на придобиване ……………….; дата на придобиване ………..................…………
12. Вид, № и дата на документа за придобиване ……………………………….................……
13. Декларирам, че БЧК като собственик използва/не използва това превозно средство за
целите на организацията /само за БЧК/.
13. Декларираното въздухоплавателно средство е придобито от ……………………...
………………………………..……………………………………………………..………..............
/имена и ЕГН на лицето/наименование и ЕИК на предприятието/
Когато данъкът за въдухоплавателното средство за годината на придобиване е платен от
предишния/те собственик/ци, моля приложете копие от платежния документ.

Дата: ................................

Декларатор/и:...……………............
..................................
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