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НАП напомня на своите 

клиенти за липсващи данни в 

данъчните декларации, 

свързани със съставителите 

на годишния финансов отчет 

От 15 ноември 2017 г. Национална 

агенция за приходите започна 
изпращането на близо 18 хил. 

електронни и хартиени писма до 

клиенти, подали годишни данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО и по чл. 

50 ЗДДФЛ, в които при проверка са 

открити липсващи данни, грешен 

идентификационен номер за 

съставителя на годишния финансов 

отчет или неуточнен вид на 

правоотношението със задълженото 

лице (трудово или облигационно). 

Приходната администрация обръща 

внимание на клиентите си, че е 

необходимо да коригират данните в 

годишните декларации, като в 14-

дневен срок от получаване на 

електронните писма, подадат нова 

декларация в компетентната 

структура на НАП.  

 

        ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Декември 2017 г. 

До 10-ти декември ЗКПО: Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от 

оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни 

игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 

на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. 

До 14-ти декември ЗДДС: Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 

дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което 

е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на 

получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на 

услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на 

територията на друга държава членка за данъчния период – месец октомври. 

ЗСВТС  Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец 

ноември 2017 г.  Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за 

ноември 2017 г. 

До 15-ти декември  ЗКПО: Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за 

корпоративното подоходно облагане.  

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. 

1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през 

месец ноември. 

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на 

фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за 

загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец 

ноември. 

До 20-ти декември  ЗСВТС: Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - 

пристигания/изпращания за месец ноември 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало 

текущо задължение. 

До 25-ти декември  ЗДДФЛ: Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември за 

доходи от трудови правоотношения.  Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 

6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени 

през месец ноември, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение 

за този месец не е изплатен до 25 декември. 

До 31-ви декември  ЗМДТ:  Краен срок за подаване на декларация по чл. 61х ЗМДТ и за плащане на данъка за 

таксиметров превоз на пътници за следващата година. Подаване на декларация за освобождаване от такса за 

сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година. 

ЗКПО Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване на  правото  на избор за облагане с данък върху 

дейността от опериране на кораби. 

 

 

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 

допълнително задължително пенсионно осигуряване до 25 декември (27 декември): 

за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и 

неизплатените или върху неначислени през ноември възнаграждения, които се отнасят за 

труд, положен през месец ноември 2017 г. /върху допълнителни доходи от трудова дейност 

начислени или изплатени след 25 ноември 2017 г., отнасящи се за труд положен през 

месец октомври 2017 г. /върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 

изплатени през месец ноември 2017 г., отнасящи се за труд положен  преди месец 

октомври 2017 г./ също за лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО; 

за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с 

акт, който е влязъл в сила през месец ноември 2017 г. /за лицата, които през месец ноември 

2017 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони/ за лицата, чието 

уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец 

ноември 2017 г. ; 

за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в 

дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, 

отнасящи се за месец ноември 2017 г. 

 

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на 

самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. 

 

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: 

до 25 декември (27 декември- работен ден)  

За лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху получените, включително начислените и 

неизплатените или върху неначислени през месец ноември възнаграждения, които се 

отнасят за труд, положен през месец ноември 2017 г. /върху допълнителни доходи от 

трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) 

начислени или изплатени след 25 ноември 2017 г., отнасящи се за труд положен през 

месец октомври 2017 г./. За лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО във връзка с чл. 114а, ал. 1 от КТ; 

За лицата в неплатен отпуск през месец ноември 2017 г., които не са подлежали на 

осигуряване на друго основание; За лицата, които през месец ноември 2017 г. са били във 

временна неработоспособност (КТ). 

до 20 декември 

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец ноември 2017 г. за 

лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет. 

до 25 декември 

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите. 

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните 

клонове и поделения за дължимите за месец ноември 2017г . 

 Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец ноември 

2017 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. 
 

 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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     ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ноември 2017 г. 

 
ДВ, Брой 87 от 31.10.2017г. 

   *Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 

ДВ, Брой 88 от 03.11.2017г. 

   *Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 

   *Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от 

кадастралната карта и кадастралните регистри 

ДВ, Брой 89 от 07.11.2017г. 

   *Закон за изменение и допълнение на  Закона за пътищата 

ДВ, Брой 90 от 10.11.2017г. 

   *Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 

ДВ, Брой 91 от 14.11.2017г. 

 

 

 

 

  *Закон за изменение  и допълнение на Закона за гражданската регистрация 

  *Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси   

ДВ, Брой 92 от 17.11.2017г. 

    *Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

   *Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 

ДВ, Брой 93 от 21.11.2017г. 

*Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози 

   *Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 

ДВ, Брой 94 от 24.11.2017г. 

ДВ, Брой 95 от 28.11.2017г. 

   *Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Националният осигурителен институт (НОИ), уведомява че с промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са изменени критериите за определяне на 

размерите  на удръжки по наложени запори върху доходи. 

В съответствие с това и във връзка с новите минимални размери на пенсиите от трудовата дейност в сила от 1 октомври 2017г., са определени нови размери 

на удръжките по наложени запори върху пенсии, считано от 1 ноември 2017г. 

Съобразно новите критерии в ГПК удръжките се определят в зависимост от размера на получения от пенсионера доход от пенсии и добавки, които се отнасят 

към минималната работна заплата на страната както следва: 

✓ При размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – удържа се една трета част, ако лицето е без деца, 

и една четвърт част, ако лицето е с деца, които издържа. 

✓ При размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – удържа се една втора 

част, ако лицето е без деца, и една трета част ако лицето е с деца, които издържа. 

✓ При размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – удържа се горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, 

ако лицето е без деца,и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа. 

В досегашните текстове на ГПК удръжките се определяха на базата на фиксирани суми за получаваните доходи от пенсия. 

Пенсионерите върху, чиито пенсии е наложен запор ще получат дължимите им пенсии и добавки за месец ноември с пощенски запис, след удържане на 

съответната дума по запора. За новия размер на удръжките, те ще получат и уведомително писмо. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:   Определени са нови размери на удръжките по наложени запори на пенсии  

 

 

 

 

 

- Защо си си 

наел толкова 

млад адвокат? 

- Струва ми се, 

че процесът ще 

се проточи… 


