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Община

Вх. № Дата: г.

ИСКАНЕ 
за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

1. От:
/име/наименование на задълженото лице/

представляващ : 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/ 

ЕИК по БУЛСТАТ :

Място на данъчна регистрация – гр. (с.) :

Постоянен адрес :

Телефон за връзка :

 Моля, на основание чл.129, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, да бъде извършено 
прихващане / възстановяване на недължимо платени от мен общински вземания и такси
в размер на : лв.

/словом : / по видове, както следва:

1. в размер на : лв.
     /вид на данъчни и други задължения/

/словом : /

2. в размер на : лв.
     /вид на данъчни и други задължения/

/словом : /

3. в размер на : лв.
     /вид на данъчни и други задължения/

/словом : /

срещу изискуеми общински задължения и санкции, наложени от орган по приходите в размер на лв.

/словом : / по видове, както следва:

1. в размер на : лв.
     /вид на данъчни и други задължения/

/словом : /

2. в размер на : лв.
     /вид на данъчни и други задължения/

/словом : /

3. в размер на : лв.
     /вид на данъчни и други задължения/

/словом : /

4. в размер на : лв.
     /вид на данъчни и други задължения/

/словом : /
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Сумите за връщане предадете: 

В брой (за физически лица без ЕТ)

По банкова сметка

IBAN :

Банка :

Банков код :

Прилагам следните документи: 

1:

2:

3:

Дата: Подпис

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 07.07.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при подписване)


Приложение №2
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
Община
Вх. №
Дата:
г.
ИСКАНЕ
за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
1.
/име/наименование на задълженото лице/
         Моля, на основание чл.129, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, да бъде извършено прихващане / възстановяване на недължимо платени от мен общински вземания и такси
лв.
/ по видове, както следва:
лв.
     /вид на данъчни и други задължения/
/
лв.
     /вид на данъчни и други задължения/
/
лв.
     /вид на данъчни и други задължения/
/
лв.
/ по видове, както следва:
лв.
     /вид на данъчни и други задължения/
/
лв.
     /вид на данъчни и други задължения/
/
лв.
     /вид на данъчни и други задължения/
/
лв.
     /вид на данъчни и други задължения/
/
Сумите за връщане предадете: 
Прилагам следните документи: 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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