Образец на декларация по чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма

Вх. № ……………………………
Дата: ……………………………
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА …………….

СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ

Брой на реализирани нощувки в /посочете
име на място за настаняване, туристическа хижа,
туристически учебен център, туристическа спалня /

Адрес /посочете адреса на място за настаняване,
туристическа хижа, туристически учебен център,
туристическа спалня /

С категория:
една звезда
един еделвайс

две звезди

три звезди

два еделвайса

четири звезди

пет звезди

три еделвайса

Капацитет:
Брой стаи:…………………… бр.

Брой легла: ……………………………бр.

№ и дата на удостоверението за
определяне на категория
Извършващ дейността

Адрес на управление

Номер

Дата

(Посочете трите имена на управителя или на упълномощен от него
представител)

(Посочете община, населено място, пощ. код, бул./ул. №)

ЕИК:
Телефон/факс:
Електронна поща:

Електронен адрес:
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ДЕКЛАРИРАМ, че:
за периода от………..20....г. до …………..20…..г.
Общ брой туристи

Брой
нощувки

(моля посочете брой)

(моля посочете
брой)

Българи

Чужденци

(моля посочете брой)

(моля посочете брой)

Брой реализирани нощувки и
брой туристи

Размер на
тур. данък (в
лв.)

Реализирани нощувки

Дължим
тур. данък
(в лв.)

Брой туристи
/пренощували лица/

Общо (българи и
чужденци)
в т.ч. чужденци /ред 1 до ред
44/
1.Австралия
2.Австрия
3.Армения
4.Беларус
5.Белгия
6. Бразилия
7.Великобритания
8.Германия
9.Гърция
10. Грузия
11.Дания
12.Естония
13.Израел
14.Индия
15.Ирландия
16.Испания
17.Италия
18.Канада
19.Кипър
20.Китай
21.Латвия
22.Литва
23.Македония
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24.Молдова
25.Норвегия
26.Полша
27.Румъния
28.Русия
29.САЩ
30.Словакия
31.Словения
32.Сърбия и Черна гора
33.Турция
34.Украйна
35.Унгария
36.Финландия
37.Франция
38.Холандия
39.Хърватска
40.Чехия
41.Швейцария
42.Швеция
43.Япония
44.други държави

Приложения:
1. Извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период;
2. Друго (ако е приложимо).
Декларирам, че представлявам лицето, посочено в декларацията и че посочените в
настоящата справка - декларация данни отговарят на истината.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на
неверни данни.

Изготвил:.................................................................................................................
/име и фамилия/

Подпис ....................................................................................................................
Дата: .......................................................................................................................
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