ОБРАЗЕЦ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 2а, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Закона за корпоративното
подоходно облагане за хазартните игри "лотария",
"Бинго" и "Кено"
Териториална дирекция на НАП
Гр.

Входящ №

............................................. /........................... 200.....г.

Пълно наименование на
данъчно задълженото лице

(попълва се наименованието съгласно акта за
възникване)

ЕИК по БУЛСТАТ

Орган по приходите,
приел декларацията

/име и фамилия/
/подпис /

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните
актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на
установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на
Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите на
интернет адрес www.nap.bg и на информационните табла в териториалните дирекции.

ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ПО ЗКПО ЛИЦЕ
Правно организационна форма /вид търговец/
Седалище и адрес на управление:
Държава

Област

Община

Гр. (с.)

Ул.№ (жил.комплекс;бл.,вх.,ап.)
Пощенски код

Телефон

факс

Адрес за кореспонденция:

Област

Община

Телефон

факс

е-mail
Гр. (с.)

Ул.№ (жил.комплекс;бл.,вх.,ап.)
Пощенски код
Рег. с решение №

от

парт. №

том

Разрешение №

г.

е--mail

по ф.д. №

/

г.

стр.
от

г.

на Държавната комисия по хазарта

за организиране и провеждане на хазартната
игра: (Лотария, “Бинто”, “Кено”)

( вид и наименование на хазартна игра)

ДАННИ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ
1.Име – собствено, бащино и фамилно
ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
2.Име – собствено, бащино и фамилно
ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
Забележка: В случаите, когато данъчно задълженото лице се представлява от повече от едно физическо лице, следва да попълните както ред 1, така и
ред 2. В случай, че р.1 и р.2 са недостатъчни, следва да представите допълнителна справка, която да съдържа посочената информация.

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, УПЪЛНОМОЩЕНО ДА ПОДАДЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА
(попълва се само ако декларацията се подава на хартиен носител от упълномощено лице)
ИМЕ: Собствено

Бащино

Фамилно

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
Постоянен адрес:

Област

Община

Телефон

факс

Гр. (с.)

Ул.№ (жил.комплекс;бл.,вх.,ап.)
Пощенски код
Лична карта (паспорт):

серия

№

издадена на

2

е-mail
от

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Отчетен период : ………………………….…………………………………..…….200…г.
(календарен месец)
2. Общ размер на номинала на залозите за периода:….….……….……………..………лв.
( цифром и словом)
3. Размер на дължимия данък:…………………………..………...……………………….лв.
(12% върху сумата по т. 2 - цифром и словом)
4. Дата(и) на внасяне на данъка по т. 3: …...…………………………..…………… 200...г.
5. Приходи от помощни и спомагателни дейности за периода………………………….лв.
(цифром и словом)
6. Размер на данъка по т. 5: ……………………………………….……………………….лв.
(12 % от общия размер по т. 5 - цифром и словом)
7. Дата на внасяне на данъка по т. 6: ……………………………….…..….……..…..200...г.
За деклариране на неверни данни се налага наказание по Наказателния кодекс.
Дата: ………………………….г.

Представляващ: ……………………….
(подпис)
УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията

•
•

•

•

•
•
•
•

Организаторите на хазартните игри: "лотария" "Бинго" и "Кено", вместо с корпоративен данък се
облагат с окончателен данък върху номинала на залозите.
За хазартните игри по чл. 2а, ал. 1, т. 2 от ЗКПО данъкът е 12 на сто върху направените залози и се
събира върху номинала на залога, посочен във фишове, талони и билети или други документи за
участие, закупени за предходния месец преди подаването на тази декларация. Организаторите на
хазартните игри по чл. 2а, ал. 1, т. 2 начисляват и внасят данъка по сметка на териториалната
дирекция на НАП по място на регистрацията си преди получаване на документите за участие или
осъществяване на вноса им.
Размерът на данъка се определя на основата на заявената обща стойност на номиналната цена на
талоните, билетите или други документи за участие за съответния (предходния) месец.
Организаторите на посочените хазартни игри подават ежемесечно до 10-о число на следващия
месец тази декларация в териториалната дирекция на НАП по място на регистрацията си.
Приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта вместо с
корпоративен данък се облагат с окончателен данък върху стойността им, определен за съответния
вид хазартна игра - за тези по чл. 2а, ал. 1, т. 2 е в размер 12 на сто от брутния приход. Съгласно §
1, т. 5 от Допълнителната разпоредба на Закона за хазарта, "помощни и спомагателни дейности" са
дейностите, пряко свързани и обслужващи дейността на организаторите на хазартни игри, като
поддръжка и ремонт на собствени игрални съоръжения, разрешена от този закон рекламна дейност и
издаване на бюлетини и други печатни издания, които не са пряко рекламиране на дейността,
издаване и пласиране на билети и други удостоверителни знаци за хазартни игри и други подобни.
Данъкът върху приходите по чл. 2а, ал. 4 от ЗКПО се начислява и внася до 7-мо число на месеца,
следващ този на получаването им, в Републиканския бюджет по съответната сметка на
териториалната дирекция на НАП по място на регистрация на организатора на хазартните игри.
Декларирането на приходите от помощни и спомагателни дейности по т. 5 и внесения данък по т. 6
от декларацията се извършва едновременно с декларирането на начисления и внесен данък по т. 3 и 4
- съгласно чл. 2а, ал.1, т. 2 от ЗКПО.
Данъчната декларация се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.
Данъчната декларация се подава от данъчно задълженото лице или негов упълномощен
представител в териториалната дирекция на НАП по регистрация.

3

