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Нов подход на НАП 

повишава до 95% 
събираемостта на 
просрочените дългове 

Новият подход на 
приходната администрация 
се фокусира върху 
стимулирането на 
доброволното изпълнение 
на задълженията чрез 
изпращане на електронни 
съобщения, контакт по 
телефона, срещи с клиенти 
и водене на преговори 
„лице в лице“. 
Партньорското отношение 

към фирмите с временни 
финансови затруднения, е 
от съществено значение за 
подобряване на резултатите 
в сферата на събирането на 
просрочените дългове. 

През 2017 г. в хазната са 
влезли 864 млн. лв. повече 
задължения. 

Според изпълнителният 

директор на НАП  Галя 

Димитрова 

        ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Октомври 2017 

г.  До 10-ти октомври  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 октомври  ЗДДС:  

*Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния 

период -  месец септември; 

*Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки 

като посредник в тристранна операция  или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на 

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

 ЗСВТС  Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на интрастат декларации и подаване съгласно чл.10, 

ал. 1 от ЗСВТС на уведомление. за неподаване на месечни декларации за 09.2017 г. 

 До 15-ти октомври  ЗКПО  Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по 

ЗКПО, деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални 

автомати и игри в игрално казино, както и деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за трето 

тримесечие.  

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.  Подаване на данни от производител/вносител на фискални 

устройства за разчетени фискални памети  през месец септември, както и 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 септември 

 До 20-ти октомври  ЗДДС  Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-

декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, 

извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат 

постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно 

тримесечие и внася дължимия данък.   

 До 25-ти октомври  ЗДДФЛ  Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец 

септември 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 септември, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово 

правоотношение за този месец не е изплатен до 25 октомври/. Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие 

на годината за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 

 До 31 –ви октомври  ЗМДТ  Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за 

текущата година, втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година и окончателния годишен 

/патентен/ данък за четвъртото тримесечие на текущата година. 

 

 

 

Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и 

допълнително задължително пенсионно осигуряване: 

до 25 октомври  

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

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

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

дейност начислени или изплатени след 25 септември 2017 г., отнасящи се за труд положен 

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

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

август 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 септември 2017 г. /за лицата, които през месец септември 

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 

септември 2017 г. ; 

за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически 

служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец 

септември 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 октомври  

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

неизплатените или върху неначислени през месец юли възнаграждения, които се отнасят 

за труд, положен през месец септември 2017 г. /върху допълнителни доходи от трудова 

дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) 

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

месец август 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 септември 2017 г., които не са подлежали на 

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

временна неработоспособност (КТ). 

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец септември 2017 г. за лицата, 

които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет. 

до 25 октомври 

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите. 

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

клонове и поделения за дължимите за месец септември 2017г . 

 Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец септември 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 Септември 2017 

г. 

 

ДВ, Брой 72, 05.09.2017 г. 

ДВ, Брой 73 от 08.09.2017г. 

ДВ, Брой 74 от 12.09.2017г. 

* Наредба за изменение на Наредба № 60 от 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа 

документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти; 

ДВ, Брой 75 от 15.09.2017г. 

* Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията; 

* Постановление № 195 от 8 септември 2017 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират 

в системата на предучилищното и училищното образование; 

ДВ, Брой 76 от 19.09.2017г. 

* Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 

* Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за 

извършване на автомобилен превоз на опасни товари; 

 

 

ДВ, Брой 77 от 26.09.2017г. 

*  Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата; 

* Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, 

съхраняване и достъп до търговския регистър; 

 

ДВ, Брой 78 от 29.09.2017г. 

*  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен 

превоз на опасни товари; 

*  Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по 

Закона за електронните съобщения; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Допълнителното осигуряване представлява внасянето на определени суми месечно (осигурителни вноски) във фонд за допълнително осигуряване. Осигурявам се допълнително, за да може в бъдещ 

момент, когато се пенсионирам, освен основната, да получавам и допълнителна пенсия.  

 Допълнителното пенсионно осигуряване е два вида – задължително и доброволно.  

Общото между двата вида пенсионно осигуряване е:  

  Внасят се месечни осигурителни вноски във фонд / Образува се отделна партида и индивидуален номер / по партидата се набира капитал от месечните осигурителни вноски, като се приспаднат 

разходи за събирането им и се добавят лихвите за инвестицията ми на средства.  

 Пенсионното дружество разполага със сумата по партидата, но не е неин собственик. Собственикът е лицето и дружеството не може да придобие собствеността по давност. Всеки фонд е отделен от 

другите и няма прехвърляне и разпределяне на средства между тях. Във всеки един момент може да се направи справка за дейността на пенсионното дружество и за финансовото състояние на фонда и 

партидата. Пенсионните дружества са търговци, те не са осигурителни органи, какъвто е НОИ. След като са търговци, е нормалното между отделните пенсионни дружества да има конкуренция и те да 

използват различни рекламни средства и да предлагат различни условия. След учредяването на дружествата Комисията по финансов надзор ги контролира и им прави проверки.  Пенсионното дружество е 

длъжно да пази т.нар. резерви и в случай на фалит, пенсията се изплаща от резервите.  

 Разликите между двата вида осигуряване са следните: 

 Както личи от самото наименование, допълнително задължително осигуряване е задължително за всички осигурявани (без самоосигуряващите се лица), а допълнителното доброволно осигуряване е 

по избор /При задължителното осигуряване се осигуряват рискове за смърт и старост (т.нар. осигурителни рискове, при настъпването на които наследниците имат право на пенсия), а при доброволното за 

инвалидност (без значение дали е следствие на професионална или обща болест или трудова злополука), смърт и старост /. За допълнителното задължително осигуряване се подава заявление до пенсионното 

дружество, към чийто фонд е осигуряването. След това се сключва договор с дружеството. Ако не се подаде заявление, от НАП и Комисията за финансов надзор ще разпределят служебно към някой фонд /За 

доброволно осигуряване се сключва договор с дружеството, без да е необходимо да се подал заявление преди това. С този договор се определя размера на месечните вноски и начинът на внасянето им за 

доброволното осигуряване, а за задължителното осигуряване – само начинът на внасяне/. Размерът на задължителните вноски е точно определен от закона.  

 Работодателят може да уговори допълнително доброволно осигуряване за всички работници при него. Това е т.нар. колективен осигурителен договор. Тогава осигуряването е във фонд по 

професионални схеми. Това не важи за задължителното осигуряване.  

 Задължително осигуряване може да има във  универсален и професионален фонд. Универсалният фонд е за всички осигурени лица, а професионалният е за полагащите труд, определен като първа и 

втора категория. Това са работещите в по-тежки и увреждащи здравето условия, като те се осигуряват както в универсалния, така и  в професионалния фонд. Длъжност от първа категория труд например е 

работникът в металургия, а от втора категория – минният работник. Доброволно осигуряване може да има в общ фонд и фонд по професионални схеми. При доброволното осигуряване могат да се изтеглят 

средствата от личните осигурителни вноски от фонда във всеки един момент. При задължителното осигуряване – могат да се променят условията на договора след като е изтекла 1 година от сключването му 

(например да увеличаване и намаляване размера на вноските и бъдещата пенсия). Когато изтекат 2 години от сключването могат да се прехвърлят събраните средства в друг фонд към същото или друго 

дружество. При доброволното осигуряване няма задължителни срокове и зависи единствено от уреденото в договора между осигуреният и дружеството.  

 Какво представляват пенсионното дружество и пенсионният фонд? 

 Пенсионното дружество е акционерно дружество, което се създава само, за да учредява и да управлява пенсионни фондове. Комисията за финансов надзор му дава лиценз при учредяването, което 

означава, че, за да възникне, трябва да отговаря на по-строги изисквания. Вписано е в Търговския регистър. Има свой собствен капитал.  Възможно е у нас да действат пенсионни дружества, регистрирани като 

търговци в други държави-членки на ЕС. Но за да действат у нас, те първо трябва да са взели български лиценз от Комисията за финансов надзор. Пенсионният фонд е юридическо лице, но по-особено. За да 

възникне, е необходимо да получи лиценз и да е вписано в Търговския регистър. Лицензът на фонда е отделен от лиценза на дружеството, което го управлява. Ако за един от фондовете в дружеството лицензът е 

прекратен, това не води до загуба на лиценза на цялото дружество. Фондовият капитал е различен от този на дружеството. Капиталът на фонда се състои от вноските на всички, които се осигуряват във фонда, и 

приходите от инвестицията на средства (т.нар. капиталопокривна система). Приходите са освободени от облагане с данък и се разпределят по партидите. Пенсионният фонд не е нито сдружение, нито 

фондация, а по-особено юридическо лице. 

 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:   ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ И ПЕНСИОННИ ДРУЖЕСТВА 

 

 

 

 

 

Г-н адвокат, 

съседът ми ме 

обиди. 

- Какво Ви каза? 

- Да вървя по 

дяволите. 

- Вие какво 

направихте? 

- Идвам при Вас. 


	Нов подход на НАП повишава до 95% събираемостта на просрочените дългове

