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ДЕКЛАРАЦИЯ
за наличие или липса на публични задължения
по реда на ДПК
Долуподписаният/те/:
1.

2.

EГН

EГН

Лична карта №
л.п. серия
изд. на

Лична карта №
,№

,

г. от

жив. в гр./с./
№

,бл.

изд. на

,ул./ж.к./
, вх.

, ет.

л.п. серия

, №

г. от

жив. в гр./с./
, ап.

.

№

,

,бл.

,ул./ж.к./
, вх.

, ет.

, ап.

.

представляващ/и/ кредитоискателя /наредителя/ или трето лице, учредяващо
обезпечение в полза на Рекредит ООД
Идентификационен номер по БУЛСТАТ:
фирма на декларатора

___.___.
по искане за кредит /банкова гаранция/
от _________ г.

, декларирам/е/, че към датата на

подаване на настоящата декларация:
1.Фирмата на декларатора има следните установени публични задължения към държавата и
общините, включително установени данъчни вземания:
вид на задължението:
-

размер

дата на
установяване

с какъв документ
са установени

фаза на
реализация

данъци
мита
осигурителни вноски
такси
други задължения
установено данъчно вземане

2. Деклараторът има получено съобщение или акт за възлагане на данъчна ревизия към
датата на попълване на настоящата декларация:
Да

Не

3. Срещу имущество на фирмата - декларатор има наложени обезпечителни мерки:

вид на мярката
-

вид имущество

дата на налагане на
мярката

вписана ипотека
вписан залог
обща възбрана върху имущество
друга:

4. Срещу фирмата на декларатора има предприети изпълнителни действия по реда на ДПК
и/или ГПК:
вид на действието




вид имущество

страна, предприела
действието

по ДПК
по ГПК
-

Настоящата декларация се попълва на основание чл. 44 от Закона за кредитните институции . Известно ми е, че за
декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 254 от Наказателния кодекс.

Декларатори:
гр.
___.___. _______ г.

1. ………………………
/
/

2. ………………………
/
/
печат

Извадки от Данъчно процесуалния кодекс:
…………….
Дял първи ОБЩИ ПРАВИЛА
Глава трета ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ
Чл. 13. (1) Държавните и общинските вземания са публични и частни.
(2) Публични са държавни и общински вземания:
1. за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски;
2. за такси и други вноски, установени по основание и размер със закон;
3. за паричната равностойност на вещи, отнети на законово основание в полза на
държавата;
4. по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични
вземания в полза на държавата или общините, както и по наказателни постановления.
(3) Публичните вземания се установяват и събират в левове.
(4) Частни са държавните и общинските вземания извън тези по ал. 2.
……………
Чл. 16. (1) Установяването на публичните вземания се извършва по реда и от органа,
определен в съответния закон.
(2) Ако в съответния закон не е предвиден ред за установяване на публичното вземане, то се
установява по основание и размер с акт за публично вземане, който се издава по реда,
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предвиден за издаване на данъчен акт. Ако в съответния закон не е определен органът за
издаване на акта, той се определя от кмета, съответно от ръководителя на ведомството.
(3) Актът за публично общинско вземане се обжалва по административен ред пред кмета, а
за публично държавно вземане - пред ръководителя на съответното ведомство.
(4) Публично държавно или общинско вземане се погасява по давност в сроковете,
предвидени в този кодекс.
…………….
Дял четвърти СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА
Раздел I Чл. 137. По реда на този дял се събират:
1. данъчни вземания, установени със:
а) данъчен акт независимо дали е обжалван;
б) данъчна декларация, подадена от данъчния субект с изчислен от него данък;
в) съобщение за дължим данък;
г) митническа декларация с изчислен от данъчния субект или от митническата
администрация данък, ако данъкът не е платен при вноса;
2. други публични вземания, установени с влязъл в сила или подлежащ на предварително
изпълнение акт на компетентен орган, освен ако със закон е установено друго.
…………….
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този кодекс:
2. "Данъчно вземане" са вземанията за републиканския бюджет от данъци, такси и глоби,
събирани или налагани от данъчните органи, и вземанията на местните бюджети за
местни данъци и такса "Смет".
5. "Данъчно задължение" е задължението за заплащане на установено по вид и размер
данъчно вземане, възникнало въз основа на закон или въз основа на акт на данъчен орган.

