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по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък 
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   Попълва се от приходната администрация
Данъчна година >>
 Териториална                         дирекция на НАП
 Входящ № и дата
Орган по приходите, 
  приел декларацията
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването й.
Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”.
Част І  - Данни за декларацията
1. Декларацията се подава: 
1.1.  за календарната година  - на основание чл. 92, ал. 1 от ЗКПО
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.
1.2. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на преобразуващо се дружество 
                                 Отбележете приложимата разпоредба от ЗКПО.
Част ІI  - Идентификационни данни за данъчно задълженото лице 
 1.ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ
 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване) 
4. Вид предприятие
5. Седалище 
и адрес на управление
6. Адрес за 
кореспонденция
7. За
кон-
такт
         7.1 Телефон
 
8. Данни за  представ-ляващия
9. Данни за данъчно задълженото лице, за което се подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО 
Наименование
ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ
При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.
Част ІII  - Данни за дейността на данъчно задълженото лице 
1.За данъчния период данъчно задълженото лице не е извършвало дейност и не е отчело приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство
 Част IV - Деклариране на размера на авансовите вноски
(Тази част се попълва на основание  чл.87а, ал.1 от ЗКПО в случай, че е приложен чл. 83, ал. 3 от същия закон)
1. Размер на тримесечната авансова вноска
лв.
2. Размер на тримесечната авансова вноска при прилагане на чл. 91 от ЗКПО (преотстъпване на авансови вноски) 
лв.
Забележка: Точка 2 се попълва само от лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО).
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