СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ТД на НАП

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Входящ №

/

г.

Попълва се от приходната администрация

Данъчен период: от

до
дд мм гггг

А. Наименование и адрес за кореспонденция на

дд мм гггг

Индентификационен номер

регистрираното лице

Раздел А: Данни за извършваните доставки и начисления данък върху добавената стойност
Данъчна основа

Начислен ДДС

01

на облагаемите доставки

по облагаемите доставки

31

с изключение на износа
Данъчна основа

Начислен данък

02

на износа

в други случаи. предвидени

32

в закона
Данъчна основа

03

на освободените доставки

Раздел Б:

Всичко начислен ДДС
(кл. 31 + кл. 32)

30

Данни за получените доставки и данъчния кредит

Данъчна основа и данък

21

на доставките и вноса без право
на данъчен кредит или без данък
Данъчна основа на доставките

Начислен ДДС по доставките и

22 вноса с право на

и вноса с право
на пълен данъчен кредит

пълен данъчен кредит

Данъчна основа на доставките

Начислен ДДС по доставките и

23 вноса с право

и вноса с право
на частичен данъчен кредит

К=

кл. 01 + кл. 02

24

Общо данъчен кредит
(кл. 41 + кл. 42 x кл. 24)

40

ДДС за възстановяване
(кл. 30 - кл. 40) < 0

60

Резултат за периода

ДДС за внасяне

50

(кл. 30 - кл. 40) > 0
Раздел Г:

42

на частичен данъчен кредит

кл. 01 + кл. 02 + кл. 03

Раздел В:

41

ДДС за внасяне

Данък за внасяне от кл. 50,

Данък за внасяне от кл. 50,

71 внесен

приспаднат по реда
на чл. 77, ал. 1

72

ефективно

ЗДДС

платежно нареждане от дата

Раздел Д: ДДС, подлежащ на възстановяване на основание чл. 77, ал. 1, т. 4 или чл. 77, ал. 2 от ЗДДС
ДДС, подлежащ на възстановяване
чл. 77, ал. 1, т. 4 или

80

чл. 77, ал. 2 ЗДДС

Долуподписаният
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация
е вярна и точна. Известно ми е че за неверни данни нося отговорност по НК.
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Този формуляр се попълва задължително но машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

