
                               ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР 

15 януари 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния 

месец 

      31 януари 

- изтича срокът за подаване на годишна декларация за туристически данък 

за предходната година 

- изтича срокът за подаване на годишна декларация за облагане с патентен 

данък за дейности, извършвани целогодишно 

- изтича срокът за плащане на първа вноска на патента 

   15 февруари 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

   15 март 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

   15 април 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

   30 април 

- изтича срокът за плащане на втора вноска на патента 

- изтича срокът за плащане с отстъпка на данък недвижими имоти, 

такса битови отпадъци и данък върху превозните средства 

    15 май 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

    15 юни 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

    30 юни 

- изтича срокът за плащане на първата вноска на данък недвижими 

имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства 

 



15 юли 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

     31 юли 

-изтича срокът за плащане на третата вноска на патента 

   15 август 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

   15 септември 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

    15 октомври 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

   31 октомври 

-изтича срокът за плащане на втората вноска на данък недвижими имоти, 

такса битови отпадъци и данък върху превозните средства 

-изтича срокът за плащане на четвъртата вноска на патента 

15 ноември 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

30 ноември 

-изтича срокът за подаване на декларация по образец за определяне на 

такса битови отпадъци  според количеството 

15 декември 

-изтича срокът за плащане на туристически данък за предходния месец 

31 декември 

-изтича срокът за подаване на декларация за освобождаване от  такса 

„сметосъбиране и сметоизвозване“ за следващата година 

 


