Административнонаказателни разпоредби
понеделник, 23 ноември 2020

Който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно
посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до
освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв ., а юридическите лица и
едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е
предвидено по-тежко наказание.
Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или
освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв ., а юридическите лица и
едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл. 32 , не
я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се
наказват с глоба от 10 до 500 лв.
При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден
начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък върху укритата
част.
Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в
размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл.
61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от
патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
При неспазване на други разпоредби по ЗМДТ извън гореизброените на виновните лица се
налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Уведомяваме всички данъчно задължени лица, че невнесените в срок данъци и такси по този
закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни
държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
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