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 Стр.  от 
Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”.
   Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП 
Орган по приходите, 
 приел декларацията
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, при прекратяване
на дейност на място на стопанска дейност или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса - на основание чл. 162 или 164 от ЗКПО
1.3. при прекратяване на преобразуващи се дружества, кооперации и места на стопанска 
дейност на чуждестранно лице - на основание чл. 117, ал. 1 от ЗКПО
1.3.1. вид преобразуване 
В случай, че сте попълнили ред 1.3, на този ред посочете съответната законова разпоредба, по която е извършено преобразуването
1.3.2. данни за правоприемника, който подава декларацията съгласно чл. 117 от ЗКПО
Наименование
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър (ЗТР)
1.4. за данъка върху разходите  - на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО
2. Период, за който се подава декларацията
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията(попълва се за всички случаи по точка 1)
от дата
до дата
Част ІI  - Идентификационни данни за данъчно задълженото лице
 1.ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР
 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване) 
4. Вид предприятие
5. Вид на собствеността 
Държава
% на чуждестранното участие
% на участието
% на участието
6. Седалище 
и адрес на управление
7. Адрес за 
кореспонденция
8. За
кон-
такт
 За добавяне на нови редове, натиснете бутона с надпис "+". За изтриване на добавените редове, натиснете бутона с надпис "-".  
9. Данни за  представляващия
При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.
Част ІІІ - Данни за упълномощеното лице
Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП на упълномощеното лице
Данни за личната карта (паспорта) на упълномощеното лице: номер/серия, 
дата на издаване, издадена от
Постоянен адрес на 
упълномощеното лице
Подпис на упълномощеното лице:
 
Част ІV  - Данни за дейността на данъчно задълженото лице 
 1. Код на основната 
  дейност
 2. Наименование на
 дейността
3. Приложими 
счетоводни 
 3.2. Международни 
 счетоводни
стандарти
3.1.1. Предприятието отговаря на критериите за „малко предприятие”  
съгласно т. 4.11 от Общите разпоредби на НСФОМСП във връзка с § 
1, т.15 от ДР на ЗСч                                                                                                                                                                                       
4. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството
5. Място на стопанска дейност в чужбина
6. Получени доходи от източници в чужбина
7. Преотстъпване на корпоративен данък 
и/или намаление на счетоводния финансов 
резултат по реда на глава двадесет и втора 
от ЗКПО (при даден отговор  „да”,  попълнете ред 7.1)
7.1. Изпълнение на изискването по чл. 167, ал. 1 от ЗКПО 
(този ред се попълва на основание чл. 167, ал. 2 от ЗКПО) 
8. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО  - 
държавна помощ за регионално развитие
9. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция се
 осъщесвява в съответната община по чл.189, ал.1, т.3 от
 ЗКПО за период от поне 5 години след годината на
 завършване на първоначалната инвестиция (Изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция)
Забележка:  На ред 1 и 2 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен дял в приходите от продажби.  Кодът и наименованието са
 според  Класификация на икономическите дейности  - КИД-2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП  - www.nap.bg  и 
НСИ -  www.nsi.bg  могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за 
социално и здравно осигуряване. Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а именно  - дейността, в която са 
заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.
При дадени положителни отговори на ред 7 и/или ред 8, следва да попълните съответните части на декларацията, както и приложение № 2.Приложение № 2 не се попълва, когато се ползва
 намаление на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.
Обстоятелството по ред 9 се декларира всяка година до изтичане на 5-годишния срок с годишните данъчни декларации на основание чл.189, ал.1, т.4 от ЗКПО.
 
 
Част V  - Образци и документи, които се подават заедно с декларацията
№ 
Вид 
(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само когато го  прилагате към декларацията)
1
2
3
4
4.1
Вх. № и дата на годишния отчет за дейността
5
5.1
5.2
При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.
Част VІ  - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък
№
ПОКАЗАТЕЛИ 
Шифър
 Сума
1
2
3
 4
1
ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите)
0100
2
ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите) 
0200
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1  - р.2)
/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; 
Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2/
3.1
 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА 
0310
3.2
 СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА 
0320
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов 
резултат за данъчно преобразуване  
4
Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат 
за данъчно преобразуване (посочете сумата от ред 4 на Справка 1)
0400
5
Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно 
преобразуване (посочете сумата от ред 8 на Справка 1)
0500
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ 
(р.1 - р.4) - (р.2 - р.5)
/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; 
Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2/
6.1
ПОЛОЖИТЕЛЕН
0610
6.2
ОТРИЦАТЕЛЕН 
0620
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 
(Тук са посочени най-често прилаганите увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат. Останалите са 
посочени в Образец 1011 - Приложение № 1 и тяхната обща сума, трябва да бъде посочена на ред 19 от колона А, съответно 
на ред 17 от колона Б)
№
А. УВЕЛИЧЕНИЯ 
Шифър
              Сума
№
Б. НАМАЛЕНИЯ
Шифър 
             Сума
1
Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл.54, ал.2)         
7010
1
(Преди да попълните този ред, 
попълнете Справка  2)
Годишни данъчни амортизации 
(чл.54, ал.1)
8010
2
Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1)
7020
2
Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)
8020
3
Разходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)
7030
3
Приходи от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи (чл.65)
8030
4
Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34) в т.ч.
7040
4
Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:
8040
4.1.
разходи от последващи оценки и от
 отписване на вземания като
 несъбираеми  (чл. 34)
7041
4.1.
 приходи от последващи оценки на
 вземания  (чл. 34) 
 
8041
 
5
Признаване за данъчни цели на 
непризнати приходи от 
последващи оценки на активи и 
пасиви (чл.35)
 
7050
5
Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи от 
последващи оценки на активи и 
пасиви (чл.35 и 37), в т.ч.:  
8050
5.1
от последващи оценки и от отписване на 
вземания (чл.37)  
8051
6
Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо)
8060
6
Разходи, представляващи доходи 
на местни физически лица по 
ЗДДФЛ и разходи за задължителни 
осигурителни вноски, свързани с 
тях (чл.42, ал.1, 5  и 8)
7060
7
Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 и на задължения за невнесени задължителни осигурителни вноски по чл.42, ал.5 (чл.42, ал.4 и ал.6, изречение второ)
8070
8
Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.2)
8080
7
Разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и разходи, свързани с тях, за задължително обществено и здравно осигуряване (чл.41, ал.1 и ал.6)
7070
9
Признаване за данъчни цели на непризнати разходи  за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с натрупващи се неизползвани отпуски (чл.41, ал.3)
8090
10
Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод задължения по чл.41, ал.1 
(чл.41, ал.4)
8100
8
(Преди да попълните този ред, попълнете Справка  3)
Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1 )
7080
11
(Преди да попълните този ред, попълнете Справка  3)
Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.2)
8110
9
Загуби от разпореждане с
 финансови инструменти, 
допуснати до търговия на
 регулиран пазар (чл.44, ал. 2 )
7090
12
Печалби от разпореждане с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар (чл.44, ал. 1)
8120
10
Разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)
7100
11
Разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2)
7110
Приходи,  възникнали по повод на 
12
Разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)
7120
13
непризнати по чл. 28 липси и брак 
на активи (чл.29)
8130
13
Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)
7130
14
Разходи, несвързани с дейността (чл.26, т.1)
7140
15
Разходи, които не са документално обосновани (чл.26, т.2)
7150
16
Разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС (чл.26, т.3)
7160
17
Разход, отчетен от доставчик за начислен ДДС (чл.26, т.4)         
7170
18
Разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)
7180
14
Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни леца, които са местни лица за  данъчни цели на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП
 (чл.27, ал.1, т.1)
8140
15
Приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок ДДС (чл.27, ал.1, т.3)
8150
16
(Преди да попълните този ред, попълнете Справка 4)
Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:
8160
16.1
данъчна загуба от източник в страната 
8161
16.2
данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „освобождаване с прогресия” 
8162
16.3
данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „данъчен кредит” 
8163
19
Сума на увеличенията на счетоводния финансов резултат от колона А на Приложение № 1
7200
17
Сума на намаленията на счетоводния финансов резултат от колона Б на Приложение № 1
8170
7
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ 
/от ред 1 до ред 19 на колона А/
0700
8
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ
/от ред 1 до ред 17 на колона Б/
0800
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
 (р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А  - р. 8 от колона Б) 
/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 9.1;   Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 9.2/
9.1
ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА 
0910
9.2
ДАНЪЧНА ЗАГУБА
0920
10
ДАНЪЧНА СТАВКА
1000
10%
11
ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (р. 9.1 х р. 10)
1100
ПЕЧАЛБИ/ЗАГУБИ  ОТ ИЗТОЧНИЦИ  В ЧУЖБИНА
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от източници в чужбина, за които се прилага метода 
“Освобождаване с прогресия” 
12.1
Данъчна печалба 
1210
12.2
Данъчна загуба
1220
13
ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК 
при прилагане на метода ”Освобождаване с прогресия” 
(р. 9.1 или р. 9.2 - р. 12.1 - р.12.2) 
В случай, че получената разлика е отрицателна величина, на този ред се записва нула.  
1300
14
ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на метода”Освобождаване с прогресия” (р. 13 х р. 10) 
1400
15
РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УДЪРЖАНИЯ ДАНЪК В ЧУЖБИНА
1500
16
ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържания в чужбина данък, за който е признат данъчен кредит (р. 11 или р. 14  - р. 15) 
1600
КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3 ОТ ЗКПО 
(не се попълва за грешки, установени с ревизионен акт)
 При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като натиснете бутона с надпис "+":
 За изтриване на добавените редове, натиснете бутона с надпис "-".
  
Година на допускане 
на грешката 
Причина за 
корекцията 
Причината за корекцията се описва поотделно за съответните години, когато произходът на грешките е различен и те са възникнали през 
различни години. Ако една грешка се повтаря в няколко години, причината за корекцията се описва общо за всичките години.
* Тази колона се попълва, когато се касае за грешки, които, ако не са били  допуснати, биха довели до увеличаване на данъчния финансов 
резултат за съответната минала година.  
17.1
КОРЕКЦИЯ В УВЕЛИЧЕНИЕ
1710
17.2
КОРЕКЦИЯ В НАМАЛЕНИЕ
1720
18
ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК  
1800
19
ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след корекцията и преотстъпването 
(р. 11 или р.14 или р.16 + р. 17.1  - р. 17.2  - р.18)  
1900
20
ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 19, но не повече от 1000лв. (Този ред  се попълва само от лица, които подадат годишната си данъчна декларация и годишния отчет за дейността до 31 март 2011 г. по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула) 
2000
21
ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката (р. 19  - р. 20)
2100
22
НАДВНЕСЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ
2200
23
НАДВНЕСЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ 
ПРИСПАДНАТ ОТ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ съгласно чл. 217, ал. 2 от ЗКПО
2300
24
НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА
2400
25
ВНЕСЕН ДАНЪК В РЕЗУЛТАТ ОТ КОРЕКЦИЯТА СЪГЛАСНО ЧЛ.75, АЛ.3
2500
    РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ(р. 21  - р. 22  + р. 23  - р. 24  - р.25) 
26.1
РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ 
(този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина)
2610
26.2
РАЗЛИКА ЗА ПРИСПАДАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
(този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула)
2620
В случай, че е попълнен ред 26.2, посочете реда, който избирате да приложите спрямо 
надвнесения данък, като попълните или ред 27.1 или ред 27.2
    
27.1
Приспадане по реда на чл. 94 и/или чл.217 от ЗКПО
2710
Възстановяване по реда на раздел І от глава шестнадесета на ДОПК
(в случай, че на този ред сте отбелязали с „х”, посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде възстановен данъка):
2720
27.2
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР
Банка
IBAN
BIC
Справка 1  - Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов 
резултат за данъчно преобразуване
№
ПОКАЗАТЕЛИ
СУМА
1
Приходи от дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък
2
Приходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с 
изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия
3
Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за 
данъчно преобразуване
4
Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за 
данъчно преобразуване (р. 1 + р. 2 + р. 3) (Сумата от този ред се попълва на ред 4 от част VІ)
5
Разходи за дейности, подлежащи на облагане с алтернативен данък
6
Разходи за дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с 
изключение на тези, за които се прилага освобождаване с прогресия
7
Други разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване
8
Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за 
данъчно преобразуване (р. 5 + р. 6 + р. 7) (Сумата от този ред се попълва на ред 5 от част VІ)
Справка 2  - Амортизируеми активи
Категория активи 
Годишна данъчна 
Стойности на амортизируемите активи към 31.12.2010г.
№ 
по чл.55, ал.1 от ЗКПО
амортизация за 2010г.
Данъчна амортизируема 
стойност
Начислена данъчна 
амортизация
Данъчна стойност 
1
2
3
4
5
6
1
Категория I
2
Категория II
3
Категория III
4
Категория IV
5
Категория V
6
Категория VI
7
Категория VII
8
Всичко (от р.1 до р.7)
9
Корекции
Х
9.1
Увеличение съгласно 
чл.62, ал.4
9.2
Намаление, в т.ч.: 
9.2.1
- съгласно чл.62, ал.4
9.2.2
- съгласно чл.59, ал.2
10
Годишни данъчни 
амортизации
(р.8 + р.9.1  - р.9.2)
Забележка: Сумата от ред 10 на колона 3 се попълва на ред 1 от колона Б на част VІ. В 
случай, че на ред 10, колона 3, се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак 
минус и я пренесете също със знак минус на ред 1 от колона Б на част VІ.На редове от 1 до 7 
в колона 3 се посочва сумата на годишните данъчни амортизации за 2010 г., определени по 
реда на чл.58, ал.3 за съответната категория активи. Колони 4, 5 и 6 се попълват въз основа 
на информация от данъчния амортизационен план, отразяваща стойностите на активите 
към 31.12.2010 г. В случай, че през 2010 г. е отписан данъчен амортизируем актив от данъчния 
амортизационен план, за който е начислена годишна данъчна амортизация по реда на 
чл.58, ал.3  през 2010 г., за този актив се попълва само колона 3.
ЮЛНЦ посочват на редове от 1 до 7 в колона 3 годишната данъчна амортизация, 
съответстваща на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък.
Справка  3  - Регулиране на слабата капитализация
№
ПОКАЗАТЕЛИ
СУМА
1
Счетоводен финансов резултат 
2
Общ размер на приходите от лихви  
3
Общ размер на разходите за лихви
4
Счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи за лихви   (р. 1  - р. 2 + р. 3)
5
Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл.43, ал.3 
6
0,75 х ред 4, когато сумата по ред 4 е положителна величина или
нула, когато сумата по ред 4 е отрицателна или нулева величина
7
ред 5  - ред 2  - ред 6 
Х
7.1
- получената разлика е положителна величина 
(сумата от този ред се попълва на ред 8 от колона А на  част VІ)
7.2
- получената разлика е отрицателна величина
8
Непризнати разходи за лихви след 1 януари 2005 г. съгласно чл. 26 от отменения ЗКПО, подлежащи на приспадане 
и неприспаднати до 31 декември 2006 г. и непризнати разходи за лихви до 2009 г. включително по реда на чл.43, ал.1 от ЗКПО
9
В случай, че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред запишете сумата от ред 7.2, ограничена  до 
размера на сумата по ред 8 (сумата от този ред се попълва на ред  11 от колона Б на част VІ)
Справка 4  - Пренасяне на данъчни загуби 
№ 
Година
Данъчна печалба преди пренасяне на  данъчната загуба през съответната година  
Данъчна загуба през съответната година, подлежаща на пренасяне   
Обща сума на данъчните загуби от предходни години, подлежащи на пренасяне  
Размер на данъчната загуба, приспадната през съответната година   
Корекция на данъчната загуба за пренасяне по реда на чл.76  
Остатък от данъчната загуба за пренасяне в следващи години  
1
2
3
4  
5  
6  
7  
8  
3.1 
страната
3.2 
чужбина
4.1
страната
4.2
чужбина
5.1.
страната
5.2.
чужбина
6.1.
страната
6.2
чужбина
7.1
страната
7.2.
чужбина
8.1.
страната
8.2.
чужбина
1
2005 г
2
2006 г
3
2007 г
4
2008 г
5
2009 г
6
2010 г
1. Тази справка се попълва само от данъчно задължените лица, които:
§         през 2010г. формират данъчна загуба за пренасяне и/или
§         имат право да пренасят данъчни загуби през 2010г. и/или следващи данъчни години, и/или
§         имат корекции на данъчната загуба за пренасяне по чл.76 от ЗКПО. 
2. Съгласно чл.71, ал.1 данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният й размер.
3. Данъчни загуби от чужбина се пренасят през следващи години само от данъчни печалби от същия източник в чужбина, с изключение на случаите, предвидени в чл. 73, ал. 3 и чл. 74,
 ал.  3 от ЗКПО 
В тези случаи е възможно данъчни загуби от чужбина да се пренасят за сметка на данъчни печалби от страната или от данъчни печалби от други източници в чужбина. 
4. Някои от възможните хипотези, във връзка с посоченото в т. 3, са следните : 
§         При данъчна загуба за пренасяне в размер на 200 единици, от които 50 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗКПО, и данъчна печалба за съответната година от източник в страната  в размер на 300 единици, от сумата в колона 3.1 (300 единици), ще бъдат приспаднати 200 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2) 
§         При данъчна загуба за пренасяне от предходни години в размер на 500 единици, от които 150 от източник в чужбина, за който е приложима разпоредбата на чл. 74, ал. 3 от ЗКПО,  и данъчна печалба за съответната година от източник в страната  в размер на 400 единици и от източник в чужбина в размер на 200 единици  от сумите в колона 3.1 и 3.2 (400 +
200 = 600 единици) ще бъдат приспаднати 500 единици (посочени в колони 4.1 и 4.2 за предходни години).
5. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.1 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.1 от колона Б на част VІ. Сумата, записана на ред 6 в колона 6.2 следва да е равна на сумата, посочена на ред 16.2 и/или 16.3 от колона Б на част VІ.
6. В случаите на корекция на загубата по реда на чл.76 от ЗКПО, корекцията се посочва на реда за годината, за която се отнася. Сумата, посочена в колона 8 за годината, за която корекцията се отнася,  и сумите в колони 5, 6 и 8 за следващите години  следва да отразяват ефекта от корекцията.
7. В случаите, когато ДЗЛ е формирало данъчна загуба за пренасяне от източници извън България, за всяка отделна загуба от всеки отделен източник извън България се попълва самостоятелна справка за пренасяне на загуби. В случаите, в които се прилагат чл. 73, ал. 3 и чл. 74, ал. 3, както и при приспадане на загуба от текущата година за която се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане данъчен кредит, в колона 3.1 на тези справки следва да се попълни
 размера на данъчната печалба от източник в страната, за сметка на която се пренася данъчната загуба от конкретния източник в чужбина. В останалите случаи  в  колоните, касаещи печалби и загуби от източник в страната, при попълването на тези справки не следва да се посочват суми.
 
Част VІІ  - Данък върху разходите
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО)
№
Вид разход
Данъчна основа
Данъчна ставка
Дължим данък
Внесен данък
Разлика (к.5  - к.6)
1
2
3
4
5
6
7
1
По чл. 204, т.1 - представителни разходи
10%
2
По чл.204, т.2 - социални разходи, 
предоставени в натура - общо, в т.ч.:
10%
2.1
- по чл.204, т.2, б.”а” - доброволно 
осигуряване и/или застраховане
10%
2.2
- по чл.204, т.2, б. „б” - ваучери за храна
10%
2.3
- всички останали
10%
3
По чл. 204, т.3  - разходи, свързани с 
експлоатация на превозни средства
10%
В колона 6 се посочва внесеният данък до 15 януари 2011г. включително. Когато надвнесен корпоративен данък е приспаднат от дължим данък върху разходите съгласно чл.217, ал.2, в колона 6 се посочва и приспаднатия данък. Вслучай, че колона 7 се получи отрицателна величина, запишете сумата със знак минус.
 
Подпис на представляващия и печат:
1.
2.
Приложение № 1
за преобразуване на счетоводния финансов резултат 
 
 
 
 
 
Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Приложението се попълва и 
подава само в случаите, когато данъчно задълженото лице е извършвало преобразуване на счетоводния 
финансов резултат на основание, различно от изброените в част VІ на декларацията, като в тези случаи 
то се подава заедно с Годишната данъчна декларация (образец 1010).
 Наименование на данъчно задълженото лице 
ЕИК по Булстат/ЕИК по  ЗТР 
Година 
2010
 
 
 
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 
№
А. УВЕЛИЧЕНИЯ 
Шифър       
Сума
№
Б. НАМАЛЕНИЯ
Шифър 
Сума
1
Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи за провизии за 
задължения (чл.38, ал.2)
2010
1
Разходи за провизии за 
задължения (чл.38, ал.1)
1010
2
Погасени задължения съгласно 
чл.39, ал.1
2020
3
Приходи/сума, с която са 
намалени счетоводните разходи, 
отчетени по повод  признати 
провизии
(чл.38, ал.3, чл.39, ал.2)
2030
2
Сума на задълженията 
(чл.46, ал.1)         
1020
4
Сума на погасените задължения, 
за които е приложен чл.46, ал.1 
през предходна година 
(чл.46, ал.3, т.1)
2040
5
Приходи, отчетени по повод  
отписване на задължения, за които 
е приложен чл.46, ал.1 през 
предходна година 
(чл.46, ал.3, т.2)
2050
3
Разходи, отчетени във връзка с 
открита счетоводна грешка 
(чл.75, ал.7)
1030
6
Приходи, отчетени във връзка с 
открита счетоводна грешка
(чл.75, ал.7)
2060
4
Суми при промяна на 
счетоводната политика 
(чл.82, ал.1)
1040
7
Суми при промяна на 
счетоводната политика (чл.82, ал.1)         
2070
5
Разходи, възникнали в резултат на 
променена счетоводна политика 
(чл.82, ал.4)
1050
8
Приходи, възникнали в резултат на 
променена счетоводна политика 
(чл.82, ал.4)
2080
6
Разходи, отчетени по повод 
дарение, свързано с данъчен 
амортизируем актив (чл.68)
1060
9
Приходи, отчетени по повод 
дарение, свързано с данъчен 
амортизируем актив (чл.68)
2090
7
Сума на приспаднатия данъчен 
кредит при регистрация по ЗДДС 
(чл.47, ал.1)
1070
10
Сума на приспаднатия данъчен 
кредит, с която през предходна 
година е увеличен счетоводният 
финансов резултат по реда на 
чл.47, ал.1  - при отписване на 
актив, който не е данъчен 
амортизируем актив (чл.47, ал.4)
2100
8
Разходи за учредяване, отчетени 
от учредителите (чл.32, ал.1)
1080
11
Разходи за учредяване, признати 
за данъчни цели при 
новоучреденото лице (чл.32, ал.1)
2110
12
Разходи за учредяване, признати 
за данъчни цели при учредителите 
(чл.32, ал.2)
2120
9
Печалба за данъчни цели, 
получена като разлика между 
пазарната цена на активите и 
счетоводната им стойност, в т.ч.:
1090
13
Загуба за данъчни цели, получена 
като разлика между пазарната 
цена на активите и счетоводната 
им стойност, в т.ч.:         
2130
9.1
- при разпределение на ликвидационен дял (чл.165, ал.2)
1091
13.1
- при разпределение на 
ликвидационен дял (чл.165, ал.2)
2131
9.2
- при прекратяване на място на 
стопанска дейност (чл.161, ал.5)
1092
13.2
- при прекратяване на място на 
стопанска дейност (чл.161, ал.5)
2132
10
Разходи, отчетени от финансови 
институции съгласно счетоводната 
им политика (чл.95) 
1100
14
Приходи, отчетени от финансови 
институции съгласно счетоводната 
им политика (чл.95)
2140
11
Приходи на финансови институции, 
определени съгласно 
нормативен акт (чл.95)
1110
15
Разходи на финансови институции, 
определени съгласно 
нормативен акт (чл.95)
2150
12
Печалби на финансови институции 
съгласно чл.97, ал.1
1120
16
Загуби на финансови институции 
съгласно чл.97, ал.2
2160
13
Загуби на финансови институции 
съгласно чл.97, ал.3
1130
17
Печалби на финансови институции 
съгласно чл.97, ал.3
2170
14
Неразпределяеми разходи на 
ЮЛНЦ (чл.30, ал.1)
1140
18
Частта от неразпределяемите 
разходи на ЮЛНЦ (чл.30, ал.2)
2180
15
Превишението на разходите над 
приходите (печалбите) при 
биологични активи и 
селскостопанска продукция 
(чл.36, ал.2)
1050
19
Превишението на приходите 
(печалбите) над разходите при 
биологични активи и 
селскостопанска продукция 
(чл.36, ал.1)
2190
16
Признаване за данъчни цели на 
превишението на приходите 
(печалбите) над разходите 
съгласно чл.36, ал.1 
1160
20
Признаване за данъчни цели на 
превишението на разходите над 
приходите (печалбите) съгласно 
чл.36, ал.2
2200
17
Разходи на кооперациите за 
производствени и потребителски 
дивиденти съгласно чл.99, ал.3
1170
21
Изплатени на член-кооператорите 
производствени и потребителски 
дивиденти съгласно чл.99, ал.1 
2210
18
(Преди да попълните този ред, 
попълнете Справка  2)
Разходи за дарения 
(чл.26, т.7 и чл.31)
1180
19
Разходи за работна заплата в 
търговски дружества с над 50 на 
сто държавно или общинско 
участие, превишаващи 
определените с нормативни актове 
средства (чл.26, т.9)
1190
20
Разходи за данък при източника 
(чл.26, т.8)
1200
21
Последващи разходи, отчетени по 
повод на вземане, възникнало в 
резултат на начислен данък или 
ползван данъчен кредит по чл.26, 
т.3, 4, 8 и 10 (чл.26, т.5)
1210
22
Разход, отчетен при 
реализиране на отговорност за 
дължимия и невнесен ДДС в 
случаите по чл. 177 от ЗДДС  
(чл.26, т.10)
1220
23
Разходи, които представляват 
скрито разпределение на 
печалбата (чл.26, т.11)
1230
24
Резерв от последващи оценки на 
активи, които не са данъчни 
амортизируеми активи (чл.45)
1240
25
Загуби от обезценка и при 
отписване на репутация 
(чл.49, ал.2)
1250
26
Разходи, формиращи данъчен 
амортизируем актив (чл.67)
1260
27
Част от финансиране, отчетено 
по повод на преотстъпен данък 
(§ 57 от ПЗР на ЗКПО)
1270
22
Приходи, възникнали по повод на
непризнати за данъчни цели разходи
 по чл. 26, т. 3, 4, 5, 8 и 10 (чл. 27, ал.1, т.2)  
2220
23
 
Изплатени суми за трудово 
възнаграждение и внесени за 
сметка на работодателя вноски за 
фондовете на държавното 
обществено осигуряване и НЗОК 
при наемане на безработни лица 
(чл.177)
 
2230
24
Историческа цена на дълготраен 
нематериален актив (чл.69)
2240
28
Счетоводни разходи от търговски и финансови взаимоотношения в случаите по чл. 15 от ЗКПО
(В случай, че сте попълнили този ред,  попълнете Справка 1)
1280
25
Счетоводни приходи от търговски и финансови взаимоотношения в случаите по чл. 15 от ЗКПО
(В случай, че сте попълнили този ред,  попълнете Справка 1)
2250
29
Суми, произтичащи от търговски и финансови взаимоотношения, определени съгласно чл. 15 от ЗКПО
(В случай, че сте попълнили този ред,  попълнете Справка 1)
1290
26
Суми, произтичащи от търговски и финансови взаимоотношения, определени съгласно чл. 15 от ЗКПО
(В случай, че сте попълнили този ред,  попълнете Справка 1)
2260
Увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат в случаите на преобразуване на дружества и 
кооперации по глава деветнадесета от ЗКПО
30
Разходи, извършени по повод преобразуване и отчетени при преобразуващото се дружество (чл. 121, ал.1).
1300
27
Признаване за данъчни цели при приемащото или новоучреденото дружество на разходи, извършени по повод преобразуване (чл.121, ал.1)
2270
28
Признаване за данъчни цели при преобразуващото се дружество на разходи, извършени по повод преобразуване (чл.121, ал.2)
2280
31
Непризнати за данъчни цели разходи и загуби, отчетени от новоучредените или приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели 
(чл.122, ал.2)
1310
29
Непризнати за данъчни цели приходи и печалби, отчетени от новоучредените или приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели 
(чл.122, ал.2)
2290
32
Признаване за данъчни цели при преобразуващите се дружества на непризнати приходи и печалби при новоучредените и приемащите дружества, при избор на по-ранна дата за счетоводни цели (чл.122, ал.2)
1320
30
Признаване за данъчни цели при преобразуващите се дружества на непризнати разходи и загуби при новоучредените и приемащите дружества,  при избор на по-ранна дата за счетоводни цели 
(чл.122, ал.2)
2300
33
Загуби отчетени от акционери или съдружници в резултат на придобиване на акции или дялове при преобразуване (чл.149, ал.1)
1330
31
Печалби, отчетени от акционери или съдружници в резултат на придобиване на акции или дялове при преобразуване (чл.149, ал.1)
2310
34
Загуби, отчетени при преобразуващо се дружество в резултат на прехвърляне на обособена дейност (чл.150)
1340
32
Печалби, отчетени при преобразуващо се дружество в резултат на прехвърляне на обособена дейност (чл.150)
2320
35
Печалба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването, в т.ч:
1350
33
Загуба за данъчни цели, получена като разлика между пазарната цена на актива или пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването, в т.ч:
2330
35.1
- съгласно чл.115, ал.3
1351
33.1
- съгласно чл.115, ал.3
2331
35.2
- съгласно чл.142, ал.4
1352
33.2
- съгласно чл.142, ал.4
2332
36
Загуби, отчетени във връзка с отписване на дял в капитала на преобразуващо се дружество (чл.148, ал.1)
1360
34
Печалби, отчетени във връзка с отписване на дял в капитала на преобразуващо се дружество (чл.148, ал.1)
2340
37
Загуби, отчетени при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуване, в т.ч.:
1370
35
Печалби, отчетени при отписване на активи и пасиви в резултат на преобразуване, в т.ч.:
2350
37.1
- съгласно  чл. 140, ал.1 
1371
35.1
- съгласно  чл. 140, ал.1 
2351
37.2
- съгласно  чл. 142, ал.1 
1372
35.2
- съгласно  чл. 142, ал.1 
2352
38
Разходи, отчетени от получаващо дружество  по повод активи и пасиви, които не са били признати счетоводно при преобразуващото се дружество (чл.140, ал.7, изречение първо)
1380
36
Приходи, отчетени от получаващо дружество  по повод активи и пасиви, които не са били признати счетоводно при преобразуващото се дружество (чл.140, ал.7)
2360
37
Печалба, съответно приходи, отчетени по повод възникнала отрицателна репутация, в резултат на преобразуване (чл.140, ал.7, изречение трето)
2370
39
Пасиви на преобразуващото се дружество, непризнати при получаващото дружество (чл.140, ал.8)
1390
38
Активи на преобразуващото се дружество, непризнати при получаващото дружество (чл.140, ал.8)
2380
За добавяне нови редове, натиснете бутона с надпис "+". За изтриване на добавените редове, натиснете бутона с надпис "-". 
40
ДРУГИ (правно основание)
1400
39
ДРУГИ (правно основание)
2390
40.1
1401
39.1
2391
40.2
1402
39.2
2392
41
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ
(от ред 1 до ред 40)
Сумата от този  ред се посочва на ред 19 от колона А на част VІ на декларацията         
1410
40
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ 
(от ред 1 до ред 39)
Сумата от този ред се посочва 
на ред 17 от колона Б на част VІ 
на декларацията         
2400
Справка  1  - Прилагане на чл.15 по ЗКПО
 При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като натиснете съответния бутон с надпис "+" :
За изтриване на допълнителните редове, натиснете съответния бутон с надпис "-" .
№ 
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, С КОЕТО СА НАЛИЦЕ ТЪРГОВСКИ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 15 ОТ ЗКПО 
Наименование/Име, презиме, фамилия
 
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/ЕГН/
ЛНЧ/Служебен № от регистъра 
на НАП 
 
Държава,  адрес
1
2
3
4
Колона 4 не се попълва, когато е попълнена колона 3.
Справка  2  - Разходи за дарения
 При липса на достатъчно място, добавете допълнителни редове като натиснете съответния бутон с надпис "+" :
За изтриване на допълнителните редове, натиснете съответния бутон с надпис "-" .
№ 
КОД
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, В ЧИЯТО ПОЛЗА Е ИЗВЪРШЕНО ДАРЕНИЕТО
Размер на 
(посоче-
те код 
от Но-
менкла-
турата)
Наименование/Име, презиме, фамилия
 
ЕС/
ЕИП
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/ЕГН/
ЛНЧ/Служебен № от регистъра 
на НАП 
дарението 
1
2
3
4
5
6
5
Общо за код от 1 до 18 
6
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1  (за код от 1 до 18)
(до 10% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)
7
Превишение (р.5 - р.6)
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
11
Общо за код 19
12
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 (за код 19)
(до 50% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)
13
Превишение (р.11 - р.12) 
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16
Общо за код 20
17
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.3 (за код 20) 
(до 15% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)
18
Превишение (р.16 - р.17)         
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Общо за код 21
22
Общ размер на разходите за дарения (р. 5 + р. 11 + р. 16 + р. 21) 
23
Общ размер на превишението (р. 7 + р. 13 + р. 18)
24
Разходи за дарения, признати за данъчни цели по чл.31, ал.1 - 4 (р. 22  - р. 23)
25
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5 
(до 65% от сумата по ред 6.1 от част VІ на декларацията)
26
Превишение (р. 24 - р. 25)
27
Непризнати разходи за дарения съгласно чл.31, ал.6
28
Непризнати разходи за дарения, направени в полза на лица, извън посочените в чл.31, ал. 1-4
29
Общ размер на непризнатите разходи за дарения (р. 23 + р. 26 + р. 27 + р. 28)
(сумата от този ред се посочва на ред 18 от колона А на приложението)
Забележка: В колона 2 се посочва съответния код от Номенклатурата за кодовете по видове лица, поместена след таблицата. В случаите по чл. 31, ал.7 от ЗКПО в колона 3 се попълват и следните данни: държавата, където е установено или чийто гражданин е съответното надарено лице, адрес, други идентифициращи данни, в колона 4 се отбелязва с "x", а колона 5 не се попълва. В случай, че броят на редовете е недостатъчен, приложете справка в същата форма и отбележете с „х” 
Номенклатура за кодовете по видове лица, в чиято полза е извършено дарение
Код 
Лице, в чиято полза е извършено дарението
1
здравни и лечебни заведения
2
специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социално 
подпомагане" към министъра на труда и социалната политика
3
специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа съгласно Закона 
за народната просвета и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения
4
детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии
5
бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството
6
регистрирани в страната вероизповедания
7
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията 
за хората с увреждания
8
хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях
9
лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им
10
Българския Червен кръст         
11
социално слаби лица
12
деца с увреждания или без родители
13
културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна
14
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, 
подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството
15
ученици и студенти в училища в държава-членка на ЕС, или в друга държава- страна по Споразумението за ЕИП за учредените и предоставените им стипендии за обучение
16
Фонд "Енергийна ефективност"
17
комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение
18
детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
19
Център „Фонд за лечение на деца”, Център „Фонд за асистирана репродукция” и Център „Фонд за трансплантация”
20
безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
21
дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на български училища, включително висши училища 
Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея  лица, установени в или граждани на друга държава -  членка на ЕС, или друга държава - страна по Споразумението за ЕИП (Вж. чл. 31, ал. 7 от ЗКПО)
 
Подпис на представляващия и печат:
1.
2.
Образец 1012
Приложение № 2
за преотстъпване корпоративен данък 
 
Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.  Приложението се попълва 
и подава само от данъчно задължените лица, които ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО, като в тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна
 декларация (образец 1010).
За да се ползват данъчните облекчения по глава двадесет и втора от ЗКПО, е необходимо да бъде 
изпълнено изискването на чл.167, ал.1, което се декларира на ред 7.1 от част ІV на декларацията.
Лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък единствено по раздел ІІІ „Общи данъчни облекчения”, попълват само Справка 1.
 Наименование на данъчно задълженото лице 
ЕИК по Булстат/ЕИК по  ЗТР 
Година 
2010
Номенклатура за кодовете на основанията за преотстъпване на корпоративен данък
Код
 Правно основание 
01
чл. 178  - Предприятия, наемащи хора с увреждания 
02
чл. 181  - Социални и здравноосигурителни фондове
03
чл. 184  - Данъчно  облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по -
висока от средната за страната
04
чл. 187  - Данъчно облекчение за кооперации
05
чл. 189б  - Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители*
*Съгласно чл.41 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн. ДВ бр.95 от 01.12.2009г.) данъчното облекчение по чл.189б се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместиност с правилата в областта на държавните помощи. При условие, че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2011г., данъчното облекчение може да се приложи и за 2010г. Решението на ЕК ще бъде официално оповестено на Интернет страниците на Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите и Националната агенция за приходите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПРАВКА 1  - Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък
Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква  лицата, които преотстъпват корпоративен данък на различни основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация поредността, в която са ползвали различните основания за преотстъпване. 
 
1. Пореден №
2. Код
3. Размер на преотстъпения данък по съответното основание 
1
2
3
4
5
Забележка относно кодове 03, 04 и 05: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече от едно от 
данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година.
СПРАВКА 2  - Минимални помощи
Тази справка се попълва от лицата, които имат право да приложат чл. 188 от ЗКПО за данъчно облекчение, представляващо
минимална помощ
1. През последните три години, включително текущата (2008 г., 2009 г. и 2010 г.), сумата на получените минимални помощи независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, а за данъчно задължените лица в отрасъл сухопътен транспорт левовата равностойност на 100 000 евро.
2. Размер на получените минимални помощи за последните три години, включително 
текущата - 2008 г., 2009 г. и 2010 г. (чл.188, ал.4 от ЗКПО)
В случай, че е попълнена тази справка, не се попълват справки 3 и 4.
СПРАВКА 3  - Изпълнение на условията по чл.189 
Тази справка се попълва на основание чл.189, ал.1, т.10  от ЗКПО
1. Прилагане на разпоредбата на чл.189 от ЗКПО  
1.1. Прогнозен размер на първоначалната инвестиция  
1.2. Период на изпълнение на първоначалната 
инвестиция 
По ред 1.1 и ред 1.2: На основание  чл.189, ал.1, т.10 от ЗКПО тези обстоятелства се декларират с годишната данъчна декларация за 
годината, за която се преотстъпва корпоративния данък.
Съгласно § 58 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн.ДВ бр.110 от 21.12.2007г.) данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ 
за регионално развитие, може да се ползва, когато изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 
31 декември 2006 г., но преди 1 януари 2014 г.
СПРАВКА 4  - Данъчно облекчение за големи инвестиционни проекти 
Тази справка се попълва от лицата, които прилагат чл.189, ал.3  от ЗКПО
1. Наличие на задължение за прилагане на чл.189, ал.3 от ЗКПО 
В случай, че сте отбелязали „да”, попълнете следващите редове.
ДА
1.1. Данъчно задълженото лице е уведомило органа по приходите за проекта преди започване на изпълнението му
ДА
1.2. Получено е положително решение от 
Европейската комисия по реда и при условията на 
Закона за държавните помощи 
№ и Дата
Подпис на представляващия и печат:
1.
2.
Образец 1013
Приложение № 3
за печалби (доходи), обложени в чужбина, за  които се прилага  метод за избягване на двойното данъчно облагане 
 
Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението се попълва и подава само когато е налице място на стопанска дейност в чужбина и/или са получени доходи от източници в чужбина и са приложени методи за избягване на двойното данъчно облагане. В тези случаи то се подава заедно с Годишната данъчна декларация 
(образец 1010). 
 Наименование на данъчно задълженото лице 
ЕИК по Булстат/ЕИК по ЗТР
Година 
2010
СПРАВКА 1  - Данни за печалби (доходи), обложени в чужбина при прилагане на метода 
„освобождаване с прогресия”
 и/или методи на данъчен кредит
Приложен метод
№
по ред
Държава
Вид доход         
 
Освобождаване 
с прогресия
Да-
нъчен 
кредит
Брутен размер на дохода/прихода от съответната държава
Данъчен
финансов резултат от съответната
държава
Дължим данък по ЗКПО
Платен данък в чужбина
Размер на данъчния кредит
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Всичко:
Х
Х
Х
Х
Х
В колона 7 на таблицата се записва данъчния финансов резултат,  реализиран в съответната държава и формирана съгласно българското вътрешно законодателство.
Размерът на данъчния кредит, посочен на ред 5 в колона 10, не може да превишава сумата, посочена на ред 11,  съответно на  ред 14 от Част VІ на декларацията.
Подпис на представляващия и печат:
1.
2.
6312 Web-портали
7111 Архитектурни дейности
4334 Боядисване и стъклопоставяне
7500 Ветеринарномедицинска дейност
8542 Висше образование
1820 Възпроизвеждане на записани носители
0210 Възпроизводство на гори
3900 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
8421 Външни работи
6820 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
7735 Даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства без екипаж
7729 Даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
7739 Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение некласифицирани другаде
7711 Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили без водач
7731 Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство без оператор
7732 Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството без оператор
7721 Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и развлечения
7733 Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри) без оператор
7734 Даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове без екипаж
7712 Даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили без водач
7722 Даване под наем на видеокасети и дискове
6120 Далекосъобщителна дейност по безжичен път
6110 Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
6831 Дейност на агенции за недвижими имоти
9101 Дейност на библиотеки и архиви
9411 Дейност на бизнес организации и организации на работодатели
8610 Дейност на болници
9104 Дейност на ботанически и зоологически градини природни паркове и резервати
9499 Дейност на други организации с нестопанска цел некласифицирани другаде
8710 Дейност на заведения със здравни грижи
6391 Дейност на информационни агенции
8623 Дейност на лекари по дентална медицина
8622 Дейност на лекари специалисти
9102 Дейност на музеи
8621 Дейност на общопрактикуващи лекари
5630 Дейност на питейни заведения
9492 Дейност на политически организации
5310 Дейност на пощи предоставящи универсална пощенска услуга
9412 Дейност на професионални организации
7311 Дейност на рекламни агенции
9491 Дейност на религиозни организации
5610 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
9420 Дейност на синдикални организации
9312 Дейност на спортни клубове
8220 Дейност на телефонни центрове за услуги
9321 Дейност на увеселителни и тематични паркове
9313 Дейност на фитнес центрове и зали
6420 Дейност на холдингови дружества
6411 Дейност на централната банка
7010 Дейност на централни офиси
8020 Дейности в областта на технически системи за сигурност
7420 Дейности в областта на фотографията
9700 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
9900 Дейности на екстериториални организации и служби
6622 Дейности на застрахователни брокери и агенти
0130 Дейности на разсадници без горските
8292 Дейности по опаковане и пакетиране
7312 Дейности по продажба на медийно време и място за реклама
8030 Дейности по разследване и издирване
4110 Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради
8291 Дейности по събиране на парични вземания и на финансова информация
0163 Дейности след прибиране на реколтата
8891 Дневни грижи за малки деца
0510 Добив на антрацитни и черни въглища
0899 Добив на други неметални материали и суровини некласифицирани другаде
0710 Добив на железни руди
0520 Добив на кафяви и лигнитни въглища
0891 Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове
0610 Добив на нефт
0620 Добив на природен газ
0729 Добив на руди на цветни метали
0893 Добив на сол
0811 Добив на строителни и декоративни скални материали варовик суров гипс креда доломит и шисти
0892 Добив на торф
0812 Добив на трошен камък чакъл и пясък добив на глина и каолин
0721 Добив на уранови и ториеви руди
6530 Допълнително пенсионно осигуряване
4939 Друг пътнически сухопътен транспорт некласифициран другаде
5819 Друга издателска дейност
8899 Друга социална работа без настаняване некласифицирана другаде
6190 Други далекосъобщителни дейности
6209 Други дейности в областта на информационните технологии
9319 Други дейности в областта на спорта
8129 Други дейности по почистване
7830 Други дейности по предоставяне на работна сила
5629 Други дейности по приготвяне и доставяне на храна
8690 Други дейности по хуманно здравеопазване
7990 Други дейности свързани с пътувания и резервации
9329 Други дейности свързани с развлечения и отдих
4339 Други довършителни строителни дейности
6399 Други информационни услуги некласифицирани другаде
5590 Други места за настаняване
8559 Други образователни дейности некласифицирани другаде
9609 Други персонални услуги некласифицирани другаде
5320 Други пощенски и куриерски дейности
7490 Други професионални дейности некласифицирани другаде
3299 Други разнообразни производства некласифицирани другаде
8790 Други социални грижи с настаняване
4399 Други специализирани строителни дейности некласифицирани другаде
6629 Други спомагателни дейности в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
5229 Други спомагателни дейности в транспорта
6619 Други спомагателни дейности във финансовите услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
6492 Други форми на предоставяне на кредит
6512 Друго застраховане без животозастраховане
6419 Друго парично посредничество
8299 Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност некласифицирано другаде
0220 Дърводобив
8430 Държавно обществено осигуряване
8412 Държавно управление в областта на здравеопазването образованието и други социални дейности
8413 Държавно управление в областта на стопанската дейност
9004 Експлоатация на зали за представления
5221 Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
9311 Експлоатация на спортни обекти и съоръжения
6511 Животозастраховане
5920 Звукозаписване и издаване на музика
4312 Земни работи
4322 Изграждане на водопроводни канализационни отоплителни и климатични инсталации
4329 Изграждане на други инсталации
4321 Изграждане на електрически инсталации
5813 Издаване на вестници
5829 Издаване на други програмни продукти
5811 Издаване на книги
5821 Издаване на компютърни игри
5814 Издаване на списания и други периодични издания
5812 Издаване на указатели справочници и адресни списъци
9001 Изпълнителско изкуство
7112 Инженерни дейности и технически консултации
3320 Инсталиране на машини и оборудване
2550 Коване щамповане и валцуване на метал прахова металургия
8211 Комбинирани административни офис дейности
0150 Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
8110 Комплексно обслужване на сгради
6201 Компютърно програмиране
7021 Консултантска дейност по връзки с обществеността
6202 Консултантска дейност по информационни технологии
7022 Консултантска дейност по стопанско и друго управление
5122 Космически транспорт
5530 Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
2454 Леене на други метали
2453 Леене на леки метали
2452 Леене на стомана
2451 Леене на чугун
0170 Лов и спомагателни дейности
2562 Механично обработване на метал
4332 Монтаж на дограма и дърводелски работи
7211 Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите
7219 Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените медицинските селскостопанските и техническите науки без биотехнологиите
7220 Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки
8520 Начално образование (първи етап на основното образование)
9810 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки за собствено потребление
9820 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на услуги за собствено потребление
4690 Неспециализирана търговия на едро
4639 Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия
8121 Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
4619 Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
8552 Неформално обучение в областта на културата
8551 Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
1330 Облагородяване на прежди платове и облекло
3821 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
3822 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
6311 Обработка на данни хостинг и подобни дейности
1511 Обработка на кожи без косъм обработка и багрене на кожухарски кожи
0164 Обработка на семена за посев
5224 Обработка на товари
8553 Обучение на водачи на превозни средства
8424 Обществен ред и сигурност
8411 Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
0311 Океански и морски риболов
9103 Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
7740 Оперативен лизинг на интелектуална собственост и сходни продукти без обектите на авторско право
8230 Организиране на конгреси и търговски изложения
9603 Организиране на погребения и свързани с тях услуги
9200 Организиране на хазартни игри
8422 Отбрана
0116 Отглеждане на влакнодайни растения
0121 Отглеждане на грозде
0147 Отглеждане на домашни птици
0145 Отглеждане на дребен рогат добитък
0119 Отглеждане на други едногодишни растения
0149 Отглеждане на други животни
0129 Отглеждане на други многогодишни насаждения
0142 Отглеждане на едър рогат добитък с друго направление
0141 Отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление
0114 Отглеждане на захарна тръстика
0113 Отглеждане на зеленчуци дини и пъпеши кореноплодни и грудкови
0111 Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена
0144 Отглеждане на камили лами и подобни животни
0143 Отглеждане на коне магарета мулета и катъри
0126 Отглеждане на маслосъдържащи плодове
0112 Отглеждане на ориз
0128 Отглеждане на подправки етеричномаслени и лечебни растения
0127 Отглеждане на растения за напитки
0146 Отглеждане на свине
0124 Отглеждане на семкови и костилкови плодове
0122 Отглеждане на тропични и субтропични плодове
0115 Отглеждане на тютюн
0123 Отглеждане на цитрусови плодове
0125 Отглеждане на черупкови ягодоплодни и други плодове
8130 Оформяне и поддържане на озеленени площи
6621 Оценяване на застрахователни рискове и щети
1811 Печатане на вестници
1812 Печатане на други издания и печатни продукти
2561 Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
1814 Подвързване и подобни дейности свързани с печатането
1310 Подготовка и предене на текстилни влакна
9604 Поддържане на добро физическо състояние
8425 Пожарна безопасност и защита при бедствия
4391 Покривни работи
6810 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
4331 Полагане на мазилки
4333 Полагане на облицовки и настилки
9523 Поправка на обувки и кожени изделия
7810 Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
6612 Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки
8423 Правосъдие
9601 Пране и химическо чистене
7430 Преводаческа дейност
6499 Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицирани другаде
7820 Предоставяне на работна сила за временна заетост
1813 Предпечатна подготовка
8510 Предучилищно образование
6520 Презастраховане
3512 Пренос на електрическа енергия
1039 Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци без готови ястия
1031 Преработка и консервиране на картофи
1020 Преработка и консервиране на риба и други водни животни без готови ястия
1083 Преработка на кафе и чай
2446 Преработка на ядрено гориво
5621 Приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод
8531 Прогимназиално и средно общо образование
8532 Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
5914 Прожектиране на филми
2319 Производство и обработване на други изделия от стъкло вкл. за техническа употреба
1011 Производство и преработка на месо без месо от домашни птици
1012 Производство и преработка на месо от домашни птици
3530 Производство и разпределение на топлинна енергия
2391 Производство на абразивни изделия
2910 Производство на автомобили и техните двигатели
2015 Производство на азотни съединения и торове
2720 Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
2442 Производство на алуминий
2712 Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
2814 Производство на арматурни изделия
2012 Производство на багрила и пигменти
1107 Производство на безалкохолни напитки минерални и други бутилирани води
3213 Производство на бижута имитация
3212 Производство на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
2640 Производство на битова електроника
2751 Производство на битови електроуреди
2441 Производство на благородни метали
2030 Производство на бои лакове и подобни продукти печатарско мастило и китове
3040 Производство на бойни бронирани транспортни машини
2352 Производство на вар и гипс
2591 Производство на варели и подобни съдове от стомана
3092 Производство на велосипеди и инвалидни колички
1102 Производство на вина от грозде
1711 Производство на влакнести полуфабрикати
2365 Производство на влакнесто-циментови изделия
3030 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
1721 Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
2211 Производство на външни и вътрешни гуми регенериране на пневматични гуми
2540 Производство на въоръжение и боеприпаси
3521 Производство на газообразни горива
1413 Производство на горно облекло без работно
2363 Производство на готови бетонови смеси
1092 Производство на готови храни за домашни любимци
1091 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
1085 Производство на готови ястия
1086 Производство на детски диетични и други хомогенизирани храни
1623 Производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството
2223 Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството
1414 Производство на долно облекло
2341 Производство на домакински порцелан декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
1722 Производство на домакински санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
2344 Производство на друга техническа керамика
2732 Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
2790 Производство на други електрически съоръжения
2369 Производство на други изделия от бетон гипс и цимент
1629 Производство на други изделия от дървен материал производство на изделия от корк слама и материали за плетене
2219 Производство на други изделия от каучук
2229 Производство на други изделия от пластмаси
1729 Производство на други изделия от хартия и картон
2349 Производство на други керамични изделия некласифицирани другаде
2829 Производство на други машини с общо предназначение некласифицирани другаде
2899 Производство на други машини със специално предназначение некласифицирани другаде
3109 Производство на други мебели
2599 Производство на други метални изделия некласифицирани другаде
1104 Производство на други недестилирани алкохолни напитки
2849 Производство на други обработващи машини
2013 Производство на други основни неорганични химични вещества
2014 Производство на други основни органични химични вещества
2813 Производство на други помпи и компресори
3099 Производство на други превозни средства некласифицирани другаде
1396 Производство на други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
1399 Производство на други текстилни изделия некласифицирани другаде
1103 Производство на други ферментирали напитки
2059 Производство на други химични продукти некласифицирани другаде
1089 Производство на други хранителни продукти некласифицирани другаде
2445 Производство на други цветни метали
2932 Производство на други части и принадлежности за автомобили
1419 Производство на друго облекло и допълнения за облекло
2051 Производство на експлозиви
3511 Производство на електрическа енергия
2711 Производство на електрически двигатели генератори и трансформатори
2733 Производство на електроинсталационни изделия
2611 Производство на електронни елементи
2931 Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили
2053 Производство на етерични масла
1081 Производство на захар
3240 Производство на игри и детски играчки
2361 Производство на изделия от бетон за строителството
2362 Производство на изделия от гипс за строителството
2399 Производство на изделия от други неметални минерали некласифицирани другаде
2593 Производство на изделия от тел вериги и пружини
2060 Производство на изкуствени и синтетични влакна
2660 Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
2731 Производство на кабели от оптични влакна
1082 Производство на какао шоколадови и захарни изделия
1394 Производство на канапи въжета мрежи и изделия от тях
1723 Производство на канцеларски материали от хартия и картон
2343 Производство на керамични изолатори
2331 Производство на керамични плочки
1393 Производство на килими и текстилни подови настилки
1439 Производство на класически (машинно или ръчно плетени) пуловери жилетки и други подобни изделия
1910 Производство на кокс и продукти на коксуването
2620 Производство на компютърна техника
1392 Производство на конфекционирани текстилни изделия без облекло
2521 Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване
2920 Производство на купета и каросерии за автомобили производство на ремаркета и полуремаркета
1512 Производство на куфари чанти и други изделия за пътуване сарашки и седларски изделия
3102 Производство на кухненски мебели
2571 Производство на кухненски прибори и ножарски изделия
2815 Производство на лагери предавки и съединители
2740 Производство на лампи и осветители
2110 Производство на лекарствени вещества
2120 Производство на лекарствени продукти
2592 Производство на леки опаковки от метал
2052 Производство на лепила
2221 Производство на листове плочи тръби и профили от пластмаси
3020 Производство на локомотиви мотриси и вагони
2680 Производство на магнитни и оптични носители незаписани
1073 Производство на макарони юфка кус-кус и подобни макаронени изделия
1106 Производство на малц
1042 Производство на маргарин и подобни хранителни мазнини
3103 Производство на матраци и дюшеци
2892 Производство на машини за добива и строителството
2896 Производство на машини за каучук или пластмаси
2841 Производство на машини за обработка на метал
2830 Производство на машини за селското и горското стопанство
2894 Производство на машини за текстил облекло кожи и кожени изделия
2895 Производство на машини за хартия картон и изделия от хартия и картон
2891 Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
2893 Производство на машини и оборудване за преработка на храни напитки и тютюн
3101 Производство на мебели за офиси и магазини
2444 Производство на мед
3250 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства
1061 Производство на мелничарски продукти
1013 Производство на месни продукти без готови ястия
2512 Производство на метална дограма
2511 Производство на метални конструкции и части от тях
3291 Производство на метли и четки
1051 Производство на мляко и млечни продукти без сладолед
2612 Производство на монтирани печатни платки
3091 Производство на мотоциклети и техните двигатели
3220 Производство на музикални инструменти
2752 Производство на неелектрически битови уреди
2311 Производство на необработено плоско стъкло
2364 Производство на неогнеупорни строителни разтвори
1395 Производство на нетъкани текстилни изделия без облекло
1062 Производство на нишесте и нишестени продукти
1420 Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
1411 Производство на облекло от обработени меки кожи
1520 Производство на обувки
2320 Производство на огнеупорни изделия
2443 Производство на олово цинк калай
2313 Производство на опаковки и домакинско стъкло
1624 Производство на опаковки от дървен материал
2222 Производство на опаковки от пластмаси
2670 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
2823 Производство на офис техника без компютърната
2530 Производство на парни котли без котли за централно отопление
2042 Производство на парфюми и тоалетни продукти
2020 Производство на пестициди и други агрохимикали
2821 Производство на пещи и горелки
1105 Производство на пиво
1391 Производство на плетени платове
1032 Производство на плодови и зеленчукови сокове
2822 Производство на подемно-транспортни машини
2016 Производство на полимери в първични форми
2824 Производство на преносими инструменти с вграден двигател
2011 Производство на промишлени газове
2825 Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
1412 Производство на работно облекло
2630 Производство на радио- телевизионна и далекосъобщителна техника
1041 Производство на растителни и животински масла и мазнини без маргарин
1920 Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф
2342 Производство на санитарна керамика
2041 Производство на сапун миещи почистващи и полиращи препарати
2594 Производство на свързващи елементи
1622 Производство на сглобени паркетни плочи
2573 Производство на сечива и инструменти за ръчна работа
2017 Производство на синтетичен каучук в първични форми
1052 Производство на сладолед
1101 Производство на спиртни напитки
3230 Производство на спортни стоки
2572 Производство на строителен и мебелен обков
2314 Производство на стъклени влакна
1072 Производство на сухари бисквити и сухи сладкарски изделия
1724 Производство на тапети и подобни стенни облицовки
2420 Производство на тръби кухи профили и фитинги за тях от стомана
2811 Производство на турбини и двигатели без авиационни автомобилни и мотоциклетни
2332 Производство на тухли керемиди и други изделия от печена глина за строителството
1320 Производство на тъкани
1200 Производство на тютюневи изделия
2651 Производство на уреди и апарати за измерване изпитване и навигация
5911 Производство на филми и телевизионни предавания
1621 Производство на фурнир и дървесни плочи
1712 Производство на хартия и картон
2812 Производство на хидравлични помпи хидравлични и пневматични двигатели
1071 Производство на хляб хлебни и пресни сладкарски изделия
1084 Производство на хранителни подправки и овкусители
2351 Производство на цимент
2529 Производство на цистерни резервоари и контейнери от метал
2652 Производство на часовници и часовникови механизми
1431 Производство на чорапи и чорапогащи
2410 Производство на чугун стомана и феросплави
7320 Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
8541 Професионално обучение след средно образование но не висше
5110 Пътнически въздушен транспорт
4931 Пътнически градски и крайградски транспорт
4910 Пътнически железопътен транспорт междуселищен
5010 Пътнически морски и крайбрежен транспорт
4932 Пътнически таксиметров транспорт
5030 Пътнически транспорт по вътрешни водни пътища
0322 Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни
0321 Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни
3831 Разкомплектоване на отпадъци
1610 Разкрояване рендосване и импрегниране на дървен материал
8219 Размножаване изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
3522 Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
3513 Разпределение на електрическа енергия
5913 Разпространение на филми и телевизионни предавания
3316 Ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
3317 Ремонт и поддържане на други превозни средства
3315 Ремонт и поддържане на плавателни съдове
9521 Ремонт на битова електроника
9522 Ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
9529 Ремонт на други лични и домакински вещи
3319 Ремонт на друго оборудване
3314 Ремонт на електрически съоръжения
3313 Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
9511 Ремонт на компютри и периферни устройства за тях
3312 Ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение
9524 Ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
3311 Ремонт на метални изделия
9512 Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
9525 Ремонт на часовници и бижута
3832 Рециклиране на сортирани отпадъци
2370 Рязане профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали
3211 Сечене на монети
5210 Складиране и съхраняване на товари
0312 Сладководен риболов
4313 Сондиране и пробиване
8810 Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
8730 Социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
8720 Социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост психичноболни и зависими от наркотици
4676 Специализирана търговия на едро с други междинни продукти
4638 Специализирана търговия на едро с други хранителни стоки
7410 Специализирани дейности в областта на дизайна
8122 Специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
4618 Специализирано търговско посредничество с други групи стоки
0000 Спомагателна дейност
0240 Спомагателни дейности в горското стопанство
0990 Спомагателни дейности в добива без добива на нефт и природен газ
0910 Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
0162 Спомагателни дейности в животновъдството
8560 Спомагателни дейности в областта на образованието
0161 Спомагателни дейности в растениевъдството
5222 Спомагателни дейности във водния транспорт
5223 Спомагателни дейности във въздушния транспорт
9002 Спомагателни дейности свързани с изпълнителско изкуство
6130 Спътникова далекосъобщителна дейност
4211 Строителство на автомагистрали пътища и самолетни писти
4299 Строителство на други съоръжения некласифицирани другаде
4120 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
4213 Строителство на мостове и тунели
3011 Строителство на плавателни съдове без тези за отдих
3012 Строителство на плавателни съдове за отдих
4212 Строителство на подземни и надземни релсови пътища
4222 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
4221 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
4291 Строителство на хидротехнически съоръжения
2432 Студено валцуване на тесни ленти
2431 Студено изтегляне на пръти
2434 Студено изтегляне на тел
2433 Студено формуване или прегъване на продукти от стомана
6920 Счетоводни и одиторски дейности данъчни консултации
4311 Събаряне и разрушаване
0230 Събиране на диворастящи и недървесни продукти
3811 Събиране на неопасни отпадъци
3812 Събиране на опасни отпадъци
3700 Събиране отвеждане и пречистване на отпадъчни води
3600 Събиране пречистване и доставяне на води
6010 Създаване и излъчване на радиопрограми
6020 Създаване и излъчване на телевизионни програми
9003 Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
5912 Технически дейности свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
7120 Технически изпитвания и анализи
4520 Техническо обслужване и ремонт на автомобили
4941 Товарен автомобилен транспорт
5121 Товарен въздушен транспорт
4920 Товарен железопътен транспорт
5020 Товарен морски и крайбрежен транспорт
5040 Товарен транспорт по вътрешни водни пътища
4950 Тръбопроводен транспорт
7911 Туристическа агентска дейност
5520 Туристическо и друго краткосрочно настаняване
7912 Туроператорска дейност
4779 Търговия на дребно в магазини с употребявани стоки
4711 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия
4719 Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
4799 Търговия на дребно извън търговски обекти некласифицирана другаде
4789 Търговия на дребно на открити щандове и пазари с други стоки
4782 Търговия на дребно на открити щандове и пазари с текстил облекло и обувки
4781 Търговия на дребно на открити щандове и пазари с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия
4730 Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
4763 Търговия на дребно с аудио и видео записи
4743 Търговия на дребно с битова електроника
4754 Търговия на дребно с битови електроуреди
4762 Търговия на дребно с вестници и канцеларски стоки
4778 Търговия на дребно с други нехранителни стоки некласифицирана другаде
4729 Търговия на дребно с други хранителни стоки
4752 Търговия на дребно с железария бои и плоско стъкло
4765 Търговия на дребно с игри и играчки
4761 Търговия на дребно с книги
4741 Търговия на дребно с компютри периферни устройства за тях и програмни продукти
4773 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки
4759 Търговия на дребно с мебели осветители и с други стоки за бита некласифицирани другаде
4774 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
4722 Търговия на дребно с месо и месни продукти
4725 Търговия на дребно с напитки
4771 Търговия на дребно с облекло
4772 Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
4775 Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности
4721 Търговия на дребно с плодове и зеленчуци
4723 Търговия на дребно с риба и други морски храни
4753 Търговия на дребно с тапети килими и други стенни и подови покрития
4751 Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки
4742 Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
4726 Търговия на дребно с тютюневи изделия
4724 Търговия на дребно с хляб хлебни захарни и сладкарски изделия
4776 Търговия на дребно с цветя растения семена торове домашни любимци и храни за тях
4777 Търговия на дребно с часовници и бижутерия
4532 Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили
4764 Търговия на дребно със спортни стоки
4791 Търговия на дребно чрез поръчки по пощата телефона или Интернет
4643 Търговия на едро с битова електроника и електроуреди
4666 Търговия на едро с друга офис техника без компютри
4669 Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение некласифицирана другаде и части за тях
4649 Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки
4673 Търговия на едро с дървен материал материали за строителството и санитарно оборудване
4652 Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
4674 Търговия на едро с железария и арматурни изделия
4623 Търговия на едро с живи животни
4637 Търговия на едро с кафе чай какао и подправки
4651 Търговия на едро с компютри периферни устройства за тях и програмни продукти
4664 Търговия на едро с машини за производство на текстил облекло и кожени изделия и части за тях
4663 Търговия на едро с машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
4661 Търговия на едро с машини и обрудване за селското и горското стопанство и части за тях
4647 Търговия на едро с мебели килими и осветители
4632 Търговия на едро с месо и месни продукти
4672 Търговия на едро с метали и руди
4633 Търговия на едро с мляко и млечни продукти яйца хранителни масла и мазнини
4634 Търговия на едро с напитки
4642 Търговия на едро с облекло и обувки
4662 Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
4677 Търговия на едро с отпадъци и скрап
4665 Търговия на едро с офис мебели
4645 Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки
4631 Търговия на едро с плодове и зеленчуци
4644 Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
4671 Търговия на едро с твърди течни и газообразни горива и подобни продукти
4641 Търговия на едро с текстил и галантерийни стоки
4635 Търговия на едро с тютюневи изделия
4646 Търговия на едро с фармацевтични стоки медицинска техника и апаратура
4675 Търговия на едро с химични вещества и продукти
4622 Търговия на едро с цветя и растения
4648 Търговия на едро с часовници и бижутерия
4531 Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили
4636 Търговия на едро със захар захарни и шоколадови изделия
4621 Търговия на едро със зърно семена фуражи и необработен тютюн
4624 Търговия на едро със сурови и обработени кожи
3523 Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи
4519 Търговия с други автомобили над 3.5 т
3514 Търговия с електрическа енергия
4511 Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
4540 Търговия с мотоциклети и с части за тях техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
4612 Търговско посредничество с горива руди метали и химични продукти
4613 Търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
4614 Търговско посредничество с машини промишлено оборудване кораби и самолети
4615 Търговско посредничество с мебели стоки за бита железария и метални изделия
4616 Търговско посредничество с текстил облекло обувки и кожени изделия
4617 Търговско посредничество с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия
4611 Търговско посредничество със селскостопански суровини живи животни текстилни суровини и полуфабрикати
6203 Управление и обслужване на компютърни средства и системи
6832 Управление на недвижими имоти
6611 Управление на финансови пазари
6630 Управление на фондове
4942 Услуги по преместване
6491 Финансов лизинг
6430 Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
2312 Формуване и обработване на плоско стъкло
9602 Фризьорски и козметични услуги
5510 Хотели и подобни места за настаняване
8010 Частна охранителна дейност без използване на технически системи за сигурност
6910 Юридически дейности
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