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Този образец се попълва от данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните
 условия: не са извършвали дейност през годината; не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство.
 
   Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП 
Орган по приходите, 
 приел декларацията
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, 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)
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  представ-ляващия
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.За данъчния период данъчно задълженото лице не е извършвало дейност и не е отчело приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство
2. Приложими 
счетоводни 
 2.2. Международни 
 счетоводни
стандарти
2.1.1. 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                                                                                                                                                                                       
3. Задължение за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството
Подпис на представляващия и печат:
1.
2.
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