До отдел "Местни данъци и такси"

Вх. №
Дата:

на:

ден, месец, година

община/район/кметство

ИСКАНЕ
за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2393)
От:
/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/

/ ЛНЧ:

ЕГН

ЕГН /осигурителен номер, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин/

номер от НДР
БУЛСТАТ/данъчен номер
място на данъчна регистрация – ТДД, гр.
данъчен адрес:
серия

данни от документа за самоличност:
издаден на

№

от

чрез
/собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника/

/ ЛНЧ:

ЕГН

ЕГН /осигурителен номер, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин/

адрес:
/ точен адрес по местоживеене/постоянен адрес /

данни от документа за самоличност на представителя или пълномощника:
серия

№

пълномощно: №

издаден на

от

, заверено на

от
/ нотариус или нотариална кантора/

телефон за контакт:

, e-mail:

Моля да ми издадете удостоверение за данъчна оценка на:
1. Имот, находящ се в гр./с./

, кв./ ж.к., махала, местност/

ул.

№

, бл.

, вх.

, ет.

др. данни: квартал/масив

, ап.

, парцел

по плана на

от

19

г.

и представляващ
/ вид на имота: парцел, дворно място, др. терен в строителни граници, земеделска земя, горска земя, др./каква част/; сграда
или част от сграда/обект в нея-вид на обекта/, каква част, незавършено строителство на сграда /обект в нея-вид на обекта/
и степен на завършеност - нулев цикъл, груб строеж или завършени вътрешни мазилки и поставена дограма ; жилищна или
нежилищна - производствена, селскостопанска, търговска, административна /

2. Ограничено вещно право на
/строеж или ползване/

върху гореописания имот или

част от него/кв.м./.

(Когато се учредява право на ползване върху отделен обект или част от обект от имота е необходимо да се конкретизира
обекта, посочен в данъчната декларация.)

Правото се учредява за срок от

, считано от
/пожизнено/вечно или период, за който е учредено правото/

3. При изчисляване на данъчната оценка на правото на собственост да се има предвид че,
върху имота или част от него

учредено (се запазва) вещно право на ползване, което е отразено в

учредено (се запазва) вещно право на ползване, което е отразено в
URI

2393
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Правото е учредено (се запазва) за следните ползватели:
Ползватели
Собствено, бащино и фамилно име
/наименование на предприятието/

№

Добави

ЕГН
Вещното право
/дан. номер:
на ползване е
БУЛСТАТ/ № от НДР/ учредено в срок до*:

Премахни

* - в последната колона се записва “пожизнено”, ако правото се учредява(запазва) до смъртта на лицето.
За имота
от

данъчна декларация по чл.14, чл.27 и & 2 от ЗМДТ с вх.№
г. в данъчна служба”

"и

промени в декларираните с тази

декларация характеристики.
Имотът е с партиден №
Оценката ми е необходима във връзка с:

/продажба, дарение, наследство, делба и др./

за да ми послужи пред:
Прилагам:
1. Документ за собственост върху земята или отстъпеното право на строеж *
2. Нотариално заверено пълномощно, ако се подава от упълномощено лице *
3. Друго
Желая да получа резултат от административна услуга:

Желая да бъде извършена:
Бърза услуга

Обикновена услуга

Дата:

Подпис
Уникален номер на заявката:

Версия 1

URI

2393

Дата на създаване 12.12.2022 г.

State e-Government
Agency

Digitally signed by State eGovernment Agency
Date: 2022.12.12 12:45:12
+02'00'

Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се
автоматично при избор на дата)
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