Приложение 1

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЕИК по БУЛСТАТ/ ТР

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП ...................................
ТСБ ..............................................................................................

Отчетна единица: .........................................................
Гр. (с.)..................................................................................
Община .............................................................................

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА,
НЕСЪСТАВЯЩИ БАЛАНС ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона
за статистиката.
Годишният отчет за дейността се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов
одит и съгласно чл.32, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 100 хил. лв. през 2012 г., а също и от
физическите лица по чл.29а, ал. 1 и 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката,
Националната статистическа програма за 2013 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2013 година.
Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 83 от ЗДДФЛ.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

№

Наименование на формуляра

1.

Справка за предприятието през 2012 година

2.

Отчет за приходите и разходите за 2012 година

3.

Справка за платените данъци и такси за 2012 година

4.

Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2012 година

Стр.

СПРАВКА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
I. Име и адрес на предприятието
Наименование на предприятието:

Адрес за контакт (офис) :
Област
Община

Район *

Град/село

Код по ЕКАТТЕ**

Пощенски код
Улица

Номер

Булевард

Блок

Ж. к.

Вход

Квартал

Етаж

Площад

Апартамент

Друго

Пощенска кутия

Електронна поща
Интернет страница
Мобилен телефон

Факс ***

Телефони ***
II. Място на извършване на дейността
Населено място, в което предприятието извършва дейността си.
Област
Община
Град/село

Район *
Код по ЕКАТТЕ**
Код на поречие**

III. Икономическа дейност
№

Дейности, които е извършвало предприятието

Относителен дял на
нетните приходи от
продажби през 2012 г. в %

Код по КИД2008**

Код по НКИД2003**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
В този раздел се посочват дейностите, извършвани от предприятието през 2012 година. За тяхното описание трябва да се използва
Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, която е публикувана на интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg.
* Попълва се само за градовете София, Пловдив и Варна.
** Попълва се в ТСБ.
*** В първата клетка се вписва кодът за национално избиране, а във втората - номерът на телефона/факса.

IV. Фамилен бизнес
Фамилен бизнес ли е дейността на Вашето предприятие?

		

ДА			

НЕ

Дейността на предприятието, независимо от големината му, е фамилен бизнес, когато е изпълнено едно от двете условия:
1. Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на физическото лице, създало или придобило
предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и поне един представител на семейството или
рода участва официално в управлението на предприятието.
2. Ако акции на предприятието се търгуват на борсата - физическото лице, създало или придобило предприятието, и/или неговите
съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници, трябва да притежават (заедно) най-малко 25% от акциите, даващи право на глас
и поне един представител на семейството или рода да участва официално в управлението на предприятието.

V. В състояние ли е Вашето предприятие да продължи дейността си по време на криза?
1. От природни бедствия (наводнения, земетресения, пожари и други).

		

ДА			

НЕ

2. При кризи от военен характер (война).

		

ДА			

НЕ

Преустановяването на дейността на Вашето предприятие може да задълбочи последиците от кризисното събитие в посока увеличаване
броя на безработните, затруднено снабдяване със стоки, услуги и продукти, предмет на Вашата основна дейност. Събраната информация
ще подпомогне компетентните органи да преценят съответните рискове, затова Вашата обективна преценка при отговорите на тези
въпроси е от изключителна важност.

VI. Социална насоченост
Вашето предприятие осъществява ли дейности със социална насоченост?

		

ДА			

НЕ

Предприятието Ви има социална насоченост когато:
1. Над 50% от печалбата регулярно се инвестира в общественополезни дейности:
- Подпомагане на социално уязвими групи;
- Опазване на околната среда;
- Социална иновационна дейност;
- Други общественополезни дейности с благотворителен характер;
и/или
2. Над 30% от наетия персонал е от социално уязвими групи.

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на разходите

Код на
реда

а

б

А. Разходи
І. Разходи за оперативна дейност
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство

10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги

10200

Суровини и материали
Външни услуги
в т.ч. суми по граждански договори на наетите лица, които имат само
граждански договор и не работят при друг работодател
Разходи за персонала

10210
10220
31121
10300

в това число:
Разходи за възнаграждения

10310

Разходи за осигуровки

10320

от тях: осигуровки, свързани с пенсии
Разходи за амортизация и обезценка
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи

10321
10400
10410

в това число:
Разходи за амортизация

10411

Разходи от обезценка

10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи
Други разходи

10420
10500

в това число:
Балансова стойност на продадените активи

10510

Провизии

10520

Общо за група I

10000

ІІ. Финансови разходи
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Разходи за лихви и други финансови разходи

11100
11110
11200

в това число:
Разходи, свързани с предприятия от група

11210

Отрицателни разлики от операции с финансови активи

11220

Разходи за лихви към резидентни търговски банки

11230

Общо за група II

11000

Б. Печалба от обичайна дейност

14000

ІІІ. Извънредни разходи

12000

в т.ч. за природни и други бедствия

12100

Общо разходи (І + ІІ + ІІІ)

13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

14100

ІV. Разходи за данъци от печалбата

14200

V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

14300

Г. Печалба (В - ІV - V)

14400

Всичко (Общо разходи + ІV + V + Г)

14500

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

Наименование на приходите

Код на
реда

а

б

А. Приходи
І. Приходи от оперативна дейност
Нетни приходи от продажби

15100

Продукция

15110

Стоки

15120

Услуги

15130

в това число:
Приходи от търговско-посредническа дейност

15131

Приходи от наеми

15132

Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме

15133

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин

15300

Други приходи

15400

в това число:
Приходи от финансирания

15410

от тях: от правителството

15411

Приходи от продажба на суровини и материали

15420

Приходи от продажба на дълготрайни активи

15430

Общо за група I

15000

ІІ. Финансови приходи
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи
в т. ч. приходи от предприятия от група
Други лихви и финансови приходи

16100
16110
16200
16210
16300

в това число:
Приходи от предприятия от група

16310

Положителни разлики от операции с финансови активи

16320

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

16330

Приходи от лихви от резидентни търговски банки

16340

Общо за група II

16000

Б. Загуба от обичайна дейност

19000

ІІІ. Извънредни приходи

17000

в т.ч. получени застрахователни обезщетения

17100

Общо приходи (І + ІІ + ІІІ)

18000

В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

19100

Г. Загуба (В + ІV + V )

19200

Всичко (Общо приходи + Г)

19500

Сума - хил. лв.
текуща
предходна
година
година
1
2

Справка 1. Приходи от оперативна дейност и други разходи

(Хил. левове)

Видове

Код на
реда

Отчет за годината

а

б

1

I. Приходи от оперативна дейност
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)

15500

в т. ч. приходи от населението*

15510

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби
на дълготрайни активи по код 15430)
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти

15600
15700
15710

от тях: от страни членки на ЕС

15711

Приходи от услуги на ишлеме

15800

в т. ч. на чуждестранни клиенти
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани
с околната среда **
II. Други разходи (код на реда 10500 кол.1)

15810
15900
41000

Балансова стойност на продадените активи

41100

Стоки

41110

Суровини и материали

41120

Млади животни и животни за угояване

41130

Дълготрайни материални и нематериални активи

41140

Разходи за командировки

41200

Други

41300

Справка 2. Заети лица
Код на Среден годишен
реда
брой
а
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в код
1600,1001 и 1500 )
Работещи собственици

1400

Наети по трудов договор (среден списъчен брой)

1001

в т. ч. на непълно работно време (преизчислени към пълна заетост - от код 1001)
Наети по извънтрудови правоотношения (граждански договор)
в т. ч. работещи само във фирмата (не работят при друг работодател)
Пенсионери от всички заети във фирмата
в т. ч. ненавършили възрастта по член 68, ал.1 от КСО
Неплатени семейни работници

б

1600

в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 1300)
Отработени човекочасове от наетите по трудов договор (код 1001) през годината
в т. ч. от наетите на непълно работно време (код 1300)

2

x

1300
1500
1510
1700

х

1710

х

1800

х

Отработени човекодни и часове
Отработени човекодни от всички наети по трудов договор (код 1001) през годината

1

Разходи за възнаграждения (без обезщетенията по КТ) - левове

Брой
1910

х

1911

х

1930

х

1931

х

На код 1001 се посочва средния списъчен брой на наетите лица по трудово правоотношение съгласно Кодекса на труда без лицата в
отпуск по майчинство. Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой
за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината).
В случаите, когато предприятието не е работило пълна календарна година (сезонност, въвеждане в експлоатация през
годината, преустановяване на дейността), сумата на средния списъчен брой на персонала за месеците, през които отчетната
единица е работила, се разделя на 12.
На код 1300 кол. 1 се посочват лицата наети на непълно работно време преизчислени към пълна затост.

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.						
** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от
продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на
високи комини.

Например:две лица назначени на полудневна работа трябва да се посочат като една бройка. Тези лица се посочват като една бройка и на код 1001.
На код 1400 се посочва броят на лицата и разходите за възнаграждения на наетите по договор за управление и контрол.
На код 1500 се посочват лицата наети по извънтрудови правоотношения (граждански договор).
На код 1510 се посочват лицата от код 1500, които имат сключен само граждански договор с фирмата и не работят при друг работодател.
На код 1600 се посочва само работещият собственик, който участва пряко в управлението на дейността на фирмата.
Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1510,1600 и 1800, се изчислява чрез сумиране на техния брой за
всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
Независимо, че са посочени на някой от кодовете 1400,1600,1001,1500 и 1800, заетите пенсионери се посочват и на код 1700, а на
код 1710 - само тези от тях, които са в трудоспособна възраст.
В кол. 2 се посочват начислените суми за възнаграждение на труда в левове - цели числа.
За отработен човекоден се счита всяко явяване на работа независимо от продължителността на отработеното време.
В отработените човекочасове се включват всички фактически отработени от лицата редовни и извънредни часове.

Справка 3. Дълготрайни материални и нематериални активи

а

(Хил. левове)
машини,
транспортни
оборудване и средства и
апаратура
други
4
5

Код на
реда

Общо

земи

б

1

2

сгради и
строителни
съоръжения
3

х

х

х

х

ДМА по отчетна стойност към 01.01.2012 г.

62001

ДМА по отчетна стойност към 31.12.2012 г.

62004

Разходи за придобиване на ДМА през 2012 г.

45003

Придобити ДМА през 2012 г.

45005

Разходи за придобиване на ДНА през 2012 г.

61002

х

х

х

х

61003

х

х

х

х

в т. ч. за програмни продукти

В справка 3 на кодове 62001 и 62004 се посочва стойността, записана в инвентарната книга или в счетоводните регистри на собствените ДМА.
На код 45003 се посочва в хил. левове стойността на направените през годината разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
чрез закупуване и строителство.
На код 45005 се посочва в хил. левове стойността на всички придобити през годината ДМА чрез закупуване и чрез въведени в действие
строителни обекти по реда на Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На код 61002 се посочва в хил. левове стойността на разходите за придобиване на дълготрайни нематериални активи.		

Справка 4. Материални запаси
Код на
реда
а
Материални запаси

б
03100

Суровини и материали

03110

Незавършено производство

03120

в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод
Продукция и стоки

03121
03130

Продукция

03131

Стоки

03132

Предоставени аванси

03140

Сума - хил.лв.
текуща
година

предходна
година

1

2

Справка 5. Търговски обекти за продажби на дребно към 31.12.2012 година
Вид и стокова специализация на търговските обекти
а
СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО
Будки и сергии в стационарната търговска мрежа
Подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати)
Складове - магазини
Бензиностанции
Газостанции
Магазини и павилиони - общо
Плодове и зеленчуци
Месо и месни продукти
Риба и рибни продукти
Хляб и хлебни изделия
Захарни и сладкарски изделия
Алкохолни и безалкохолни напитки
Специализирани магазини с други хранителни стоки
Неспециализирани с разнообразни хранителни стоки
Аптеки и санитарни магазини
Оптика
Парфюмерия, козметика и тоалетни принадлежности
Текстилни изделия
Облекло
Обувки и кожени изделия
Мебели, осветителни тела и стоки за домакинството
Радио- и телевизионни стоки, електродомакински уреди
Аудио- и видеокасети, CD и DVD със звуко- и видеозаписи
Железария, лакове, бои
Строителни и отоплителни материали
Книги, вестници и списания
Моторни превозни средства и резервни части
Специализирани магазини с други нехранителни стоки
Неспециализирани с разнообразни нехранителни стоки

Код на реда

Брой

б
7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583

1

Площ на търговската
зала - м2
2
х
х
х
х
х
х

Справка 5 се попълва от всички предприятия, които към края на 2012 г. са извършвали продажби на дребно в стопанисвани от тях търговски
обекти (постоянно действащи, сезонни и в ремонт до 1 месец) с различна форма на организация - магазини и павилиони, будки и сергии,
подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати), складове - магазини, бензиностанции и газостанции. Павилионите са
обекти от лека конструкция, които, както и магазините, притежават търговска зала. Ако част от площта на големите магазини е наета от друго
юридическо или физическо лице за осъществяване на продажби, тази част се счита за самостоятелен магазин. Стоковата специализация на
един магазин (павилион) се определя съобразно преобладаващия дял (над 1/3) на продажбите от определената стокова група, в стойността
на всички продажби за отчетния период. Ако никоя от продаваните стокови групи не формира такъв дял, обектът се определя като
неспециализиран магазин с разнообразни хранителни стоки (вкл. супермаркети) или с разнообразни нехранителни стоки.
Търговска площ е площта на търговската зала без складови и други спомагателни помещения.
Будките представляват търговски обекти за продажби на дребно без търговска зала. Това е определящият признак за класифицирането
им като такива, без значение какъв вид стока се продава в тях.
Броят на всички стопанисвани обекти от един вид стокова специализация се записва на един ред.

Справка 6. Вземания и задължения 									
а
Вземания
в т. ч. в просрочие над 90 дни
Задължения
в т. ч. в просрочие над 90 дни
Предоставени кредити - общо
в т.ч. на нефинансови предприятия
Получени кредити - общо
в т.ч. от нефинансови предприятия

(Хил. левове)

Код на реда

Отчет

б
160
161
170
171
180
181
190
191

1

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

СПРАВКА
ЗА ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2012 ГОДИНА
ВАЖНО: Данните се попълват в левове - цели числа
(Левове)
Платени суми Код на реда
левове, цели числа

Показатели
а

б

1

Данъци и такси за превозни средства
Такса при регистрация на пътни превозни средства

8461

Данък върху превозните средства
в т. ч. данък върху корабите, вписани в регистрите на българските пристанища и
въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Р. България за гражданските
въздухоплавателни средства
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на МПС, използвани за управленска дейност

8462

Пътна такса (винетка) - закупена в България

8464

8469
8463

Платени суми за замърсяване, съгласно:
Закон за чистотата на атмосферния въздух

8471

Закон за водите

8472

Закон за управление на отпадъците

8473

Такса смет

8474

Закон за защитените територии

8475

Закон за лечебните растения

8476

Платени суми за ползване на ресурси
Ползване на водни ресурси (не се включват сумите за доставка на вода)

8481

Добив на кариерни материали

8482

За горите

8483

За събиране на билки

8484

Дата:
Ръководител:
Съставител:
(име,презиме,фамилия)

(подпис)

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Лице за контакт:

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва от всички юридически лица - предприятия, поделения на предприятия, стопански организации, бюджетни
предприятия /областни и общински администрации, министерства, ведомства, научни институти/, банки, предприятия с нестопанска цел,
специализирани инвестиционни предприятия, пенсионноосигурителни, здравноосигурителни и застрахователни дружества и други,
които са платили суми за посочените в справката данъци и такси през 2012 година. Общините попълват една обща справка за сумите,
които са платили, а не които са получили като данъци и такси от населението и фирмите. Справката се попълва в ЛЕВОВЕ.
Данъци и такси, свързани с притежаването и използването на превозни средства
Такса при регистрация на превозните средства. Това са такси за издаване и подмяна на документи за право на движение на пътни
превозни средства, както и за право на ползване на табели с регистрационен номер. Заплащат се от собствениците на превозните
средства еднократно, при регистрацията им.
Данък върху превозните средства – тук се включват годишните данъци по Закона за местните данъци и такси, раздел IV „Данък върху
превозните средства” и с тях се облагат: превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
корабите, вписани в регистрите на българските пристанища; въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република
България за гражданските въздухоплавателни средства, заплащани от собствениците на превозните средства.
Данък върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. С
него се облагат документално обоснованите разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тези превозни
средства предприятието осъществява управленска дейност. Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите се определя по
реда и условията на чл.215 от ЗКПО. Данъчно задължени лица за този вид данък са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен
данък.
Данъци върху замърсяванията на околната среда
Таксите за замърсяване на околната среда са насочени към опазването на околната среда, съхраняване на биологичното разнообразие,
опазване и ползване на компонентите на околната среда, контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда,
предотвратяване и ограничаване на замърсяванията. Определянето на видовете такси и размера им следва спецификата на законите за
околната среда, която обуславя голямото им разнообразие.
Закон за чистотата на атмосферния въздух – таксите се заплащат от крайните потребители на котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра
По Закона за водите - такси за замърсяване за: заустване на отпадъчни води в повърхностни води и отвеждане на замърсители в
подземните води.
По Закона за управление на отпадъците в ПУДООС или в други организации по оползотворяване на отпадъци постъпват сумите от
продуктова такса - в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, която се заплаща от данъчнозадължените лица: лицата,
пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци; отговарящи за разделното им
събиране и постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване; както и лицата,
които пускат на пазара опаковани стоки, отговарящи за разделното събиране на отпадъците, получени при употребата на тези стоки,
както и за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване.
Такса смет - се заплаща за събирането, извозването и обезвреждането в депа или съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържането
на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Определя се в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет и се заплаща всяка година заедно с данъка от данъчно задължените лица за притежаване на недвижими
имоти.
По Закона за защитените територии това са разрешителни за ползване на дървесина, разрешителни за събиране с търговски цели на
гъби и диворастящи плодове.
По Закона за лечебните растения – такси за ползване на лечебни растения
Платени суми за ползване на ресурси
За ползване на водни ресурси – включват се само разрешителни за водовземане на повърхностни, подземни и минерални води. Не се
включват платените суми към ВиК за доставка на вода.
Такси за добив на кариерни материали – заплащат се от физически или юридически лица, които добиват кариерни материали. Таксите
се определят по нормативно определени тарифи поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив, посочен по регистрите
за производство на съответната кариера или по количествата, определени във временните или еднократните разрешения за добив на
кариерни материали.
За горите – сумите, които горските Държавни предприятия превеждат в бюджета на МЗХ, съгласно §11 от предходните и заключителните
разпоредби на Закона за горите, от средствата по чл. 179, ал.1 и тарифните такси, които се внасят по силата на Закона за лова и опазването
на дивеча.
Такси за събиране на билки – сумите, които се внасят в националния бюджет от ползването на находища в земеделски земи, води и
водни обекти – държавна собственост, в границите на населените места и поземления фонд, съгласно чл. 24 и чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за
лечебните растения. Таксите се определят по Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и
водни обекти – държавна собственост. (ПМС № 94 от 29.05.2000 г., обн., ДВ,бр. 46 от 06.06.2000)

б

а

Лице за контакт:

Ръководител:
Съставител:

(Хил. левове)
в т.ч. за
чуждестранни
клиенти
11

(име,презиме,фамилия)

(име,презиме,фамилия)

Раздел ІІ. Справка за стойността на промишлените услуги на ишлеме - общо
Стойност на промишлените услуги на ишлеме - общо ( включва стойността на
промишлените услуги на ишлеме от Раздел I (Σкол.3) и услугите на ишлеме за
ненаблюдаваната продукция) .
10

* Промишлените продукти включват промишлени изделия и промишлени услуги

Наименование на продукта

Код по
ПРОДПРОМ
2012

Дата:

Производство
общо
в т.ч. на ишлеме
стойност в хил. лв.
Измерителна
(без ДДС и акцизи)
единица
количество количество
в т.ч. за чужобщо
дестранни
клиенти
в
1
2
3
4

Раздел І. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти
в т.ч. на вътр. пазар

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

6

7

(телефон)

(подпис)

а
Моля, посочете колко време Ви отне
подготовката на данните и попълването на
справката

Раздел ІII. Справка за натовареността

5

099

б

Код на реда

8

12

Време (в минути)

9

Отбележете продукта, ако е нов
стойност в хил. лв.
стойност в хил. лв. или значително
количество
количество
(без ДДС и акцизи)
(без ДДС и акцизи) усъвършенстван

общо

Продажби

СПРАВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ ЗА 2012 ГОДИНА*

Отчетна единица: ........................................................
Гр. (с.) .................................................................................
Община ............................................................................

УКАЗАНИЯ
Справката се попълва само от промишлени предприятия, класифицирани по КИД 2008 в класове: 11.03, 14.20, 18.14, 20.12, 23.41,
23.49 и 32.12, с нетни приходи от продажби на промишлена продукция и промишлени услуги за 2012 г., посочили в ОПР ∑ на кодове
(15110+15133) кол.1 общо 20 и повече хил. лева.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ:
Раздел I.
Колона 1. ”Производство общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялата действително произведена промишлена продукция
през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот; спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в
количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя).
Колона 2. “в т.ч. ишлеме” в количество - за всеки продукт се посочва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя.
Колона 3. “в т.ч. ишлеме - общо” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.лв., без ДДС
и акцизи.
Колона 4. “в т.ч. за чуждестранни клиенти” в стойност - за всеки продукт се посочва стойността, получена за извършената услуга в хил.
лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.
Колона 5. ”Продажби общо” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена промишлена продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество и
стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 6. ”Продажби общо” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция в
хил.лв., без ДДС и акцизи.
Колона 7. “в т.ч. продажби на вътрешния пазар” в количество - за всеки продукт се посочва цялото количество продадена собствена
промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производството
на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество и стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя).
Колона 8. “в т.ч. продажби на вътрешния пазар” в стойност - посочва се нетния размер на приходите от продажби на вътрешния пазар
на собствена промишлена продукция в хил.лв., без ДДС и акцизи.
За попълване на Справката на хартиен носител, можете да разгледате и разпечатате необходимия Ви брой Справки за всяка дейност от
интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, ”За респондентите”; ”Годишна отчетност 2012 година”; ”Нефинансови предприятия, съставящи
баланс”; ”Чрез формуляри на хартиен носител”; ”Повече”; ”Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2012
година”; изтегли в (xls формат).
Разглеждане на Номенклатурата на промишлената продукция от интернет страницата на НСИ – www.nsi.bg, ”Статистически класификации”,
ПРОДПРОМ 2012.

