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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

МОЛБА- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Март 2016 г. 
ДО 14 МАРТ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 
февруари. 
ЗДДС - 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 
/включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на 
територията на друга държава членка за данъчния период – месец 
февруари. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец февруари 2016 г. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации февруари 2016 г. 
ДО 20 МАРТ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2016г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение. 
ДО 25 МАРТ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец февруари за доходи от трудови правоотношения. 
ЗДДФЛ – 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, ако през месец 
февруари са направени само частични плащания. 
ДО 31 МАРТ:  
ЗДДФЛ –Подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 за доходи, 
придобити през предходната година, с цел отстъпка 5% върху данъка 
ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 
дължимия годишен корпоративен данък за предходната година. 
ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 
дължимия данък за предходната година  от бюджетните предприятия. 
ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на 
дължимия данък за предходната година. от лицата, извършващи морско 
търговско корабоплаване, които за дейността си вместо с корпоративен 
данък се облагат с данък върху дейността си от опериране на кораби.  

ДО 25 МАРТ : 
 
КСО - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително 
задължително пенсионно осигуряване: 

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или 
върху не начислени през м. Февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Февруари 
2016 г.  

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Февруари 2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Януари 2016 г.  

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през м. Февруари 2016 г., отнасящи се за труд положен преди м. Януари 2016 г.   

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м.Февруари 2016 г. 
 за съпрузите на лицата по чл.4, ал.3, т.1 и 4 от КСО, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от 

тях трудова дейност за м. Февруари 2016 г.  
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 

Февруари 2016 г. 
 за морските лица, за положения труд през месец Февруари 2016 г.    

 
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: 

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или 
върху неначислени през месец Февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Февруари 2016  г.  

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Февруари 2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Януари 2016.   

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец Февруари 2016г., отнасящи се за труд положен преди м. Януари 2016.  

 за лицата в неплатен отпуск през м. Февруари 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание.  

 за лицата, които през м. Февруари 2016 г. са били във временна неработоспособност поради болест, 
бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл.164, ал.1 и 3 от КТ.   

 за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО за м. 
Февруари 2016г.     

 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Февруари 2016 г.   

 за лицата, които през месец Февруари 2016 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 
т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 
или 3 от закона).  

 За морските лица за положения труд през месец Февруари 2016. 
 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. 

 
ДВ, Брой 9 от 02.02.2016г. 
ДВ, Брой 10 от 05.02.2016г. 
ДВ, Брой 11 от 09.02.2016г. 
ДВ, Брой 12 от 12.02.2016г. 
ДВ, Брой 13 от 16.02.2016г. 
 Приет е Закон за обществените поръчки; 
  Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 
ДВ, Брой 14 от 19.02.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност; 
  Приет е Закон за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с 

Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 
2011 г.; 

 Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за 
финансови сметки; 

ДВ, Брой 15 от 23.02.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие; 

 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“; 
 Приет е Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс; 
ДВ, Брой 16 от 26.02.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство; 
 Приет е  Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания; 
 Приет е Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между 

правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка; 
 Приет е Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение – договорености между държавите членки, 

участващи в програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България“; 
 Приет е ЗРМРИРИГПБЮЕ, подписан . на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина.; 
 Приет е ЗРСВХЛДЧПДСИНКПС ЕСПОН 2020, РДМОЕГТ за ЕСПО; 
 Приет е Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение а процедурите за плащания и възстановяване на 

средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската 
инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския 
басейн, както и в отвъдморските страни и територии;  

 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския 
съюз; 

      Издаване на европейско удостоверение за наследство 

 Регламент (EС) № 650/2012 по въпроси за наследяването и за изготвяне на европейско удостоверение за наследство   предвижда издаването   
на европейско удостоверение за наследство (ЕУН).  То  представлява незадължителен документ, който не заменя вътрешните документи, 
издавани за сходни цели,  но  е предназначен  да се използва от наследници, заветници и изпълнители на завещания или управители на 
наследствено имущество, на които се налага в друга държава от ЕС да докажат правното си положение и/или да упражнят правата си на 
наследници или заветници, или правомощията си на изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество. След като 
бъде издадено, удостоверението има правни последици във всички държави от ЕС, като за това не се изисква специална процедура. За 
разлика от националните удостоверения за наследство, които имат различна сила в зависимост от държавата от ЕС, която ги издава, ЕУН 
има една и съща сила, която е определена в регламента, във всички държави от ЕС. В тази  връзка е приет и  Регламент (EС) № 1329/2014, 
който  определя формулярите, които следва да се използват във връзка с  горепосочения регламента, по-специално с ЕУН. 

 Същевременно на държавите членки  беше предоставена свобода да изберат компетентните органи, които ще издават 
удостоверението. България се възползва от това си право, като за целта беше приет Закон за допълнение на Гражданския процесуален 
кодекс, обнародван в ДВ, брой 15/23.03.2016г., влязъл в сила на  26.02.2016г. С него се създава новата глава 58 „б“, като най-съществените й 
разпоредби гласят, че компетентен да издава ЕУН  е районният съд по последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва - по 
последния му адрес в страната, а при липса на адрес в страната - пред Софийския районен съд.Като актът за издаването му и отказът 
подлежат на обжалване пред окръжния съд. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Издаване на европейско удостоверение за наследство Съдията пита 

обвиняемия: 

- Защо сте сам? Къде е 

адвокатът ви? 

- Ами като разбра, че 

наистина не съм 

откраднал тия пари, и 

се отказа от мен... 

. 


