
Приложение 4

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация

Териториална дирекция на НАП .
ТСБ ....

Входящ № и дата

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

Данните в годишния отчет за дейността се попълват от всички предприятия с нестопанска цел (сдружения и фондации), на основание чл.
20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет за дейността е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма
за 2014 г. и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 31 март 2014 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността се санкционира по чл. 52 от Закона за
статистиката и чл. 276 от ЗКПО.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиден-
циалност.

Наименование на формуляра

Справка за предприятието през 2013 година

Справка за местните единици за 2013 година

Стр.

3. Счетоводен баланс към 31.12.2013 година

4. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2013 година

5. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2013 година
[
I

6. | Отчет за собствения капитал за 2013 година
5 ;

7. | Отчет за паричните потоци за 201З година

Справка за приходите и разходите от лихви за 2013 година

9. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2013 година

10. Справка за платените данъци и такси през 2013 година

11. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2013 година

12. Справка за нетекущмте (дълготрайните) активи към 31.12.2013 година
). _ _ _ _

! 1.1 I Справка за вземаниятаи задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2013 година

14. [Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2013 година
_ '_ I

1
15. | Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата м други рздаоци за труд за 2013 година

| 16. | Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел към 31.12. 2013 година

17. Справка за научноизследователската и развойна дейнос • (НИРД) през 2013 година


