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ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Февруари 2016 г. 
ДО 5 ФЕВРУАРИ 
ЗДДФЛ - Издаване на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ на работниците/служителите, 
когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово 
внесения не е удържана/възстановена до 31 януари на текущата година; 
ДО 14 ФЕВРУАРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец януари. ; 
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 януари.; 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец януари 2016г.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни 
декларации за януари 2016г. ;    
ДО 20 ФЕВРУАРИ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец януари 2016г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.  ; 
ДО 25 ФЕВРУАРИ:    
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари 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, 
направени през месец януари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от 
трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари. 
ЗДДФЛ – Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на 
предходната година на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови 
правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
ДО 28 ФЕВРУАРИ:  
ЗМДТ - Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна на 
отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември  на предходната година..  

 

ДО 25 ФЕВРУАРИ:     
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. Януари  възнаграждения, които се 
отнасят 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 след 25 Януари  2016 г., отнасящи се за труд положен през м. 
Декември  2015 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени през м. Януари  2015 г., отнасящи се за труд положен преди 
м. Декември 2015 г.    
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски 
за м. Януари  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. Януари  2016 г.     
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените 
възнаграждения през м. Януари  2016г.       
 за морските лица, за положения труд през месец Януари  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 Януари  възнаграждения, които се 
отнасят 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 след 25 Януари  2016 г., отнасящи се за труд положен 
през м. Декември 2015г.   
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова 
дейност, начислени или изплатени през месец Януари  2016 г., отнасящи се за труд 
положен преди м. Декември 2015г.   
 за лицата в неплатен отпуск през м. Януари  2016 г., които не са подлежали на 
осигуряване на друго основание.      
 за лицата, които през м. Януари  2016г. 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. Януари  2016 г.         
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015 г. 

 
ДВ, Брой 1 от 05.01.2016г.   

ДВ, Брой 2 от 08.01.2016г. 

 Приет е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове; 

ДВ, Брой 3 от 12.01.2016г. 

ДВ, Брой 4 от 15.01.2016г. 

ДВ, Брой 5 от 19.01.2016г. 

ДВ, Брой 6 от 22.01.2016г. 
ДВ, Брой 7 от 26.01.2016г. 
ДВ, Брой 8 от 29.01.2016г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане 
 Приет е Закон за изменение на Кодекса на труда 
 Приет е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

данък върху добавената стойност 
 

       Съгласно чл. 390, ал. 1-3 ГПК, обезпечение може да се иска и преди предявяване на иска от родово компетентния съд по 
постоянния адрес на ищеца или по местонахождението на имота, който ще служи за обезпечение. При искове, при които родовата 
компетентност се определя от размера на данъчната оценка на недвижим имот, компетентен е окръжният съд по местонахождението 
на имота, независимо от цената на иска. В този случай съдът определя срок за предявяване на иска, който не може да бъде по-дълъг от 
един месец. Ако не бъдат представени доказателства за предявяването на иск в определения срок, съдът служебно отменя 
обезпечението. 

              С визираните правила се създава възможност за ищеца, още преди исковата молба да бъде подадена в съда, чрез обезпечаване 
на бъдещия иск, да потърси привременна защита на правата си, за които той твърди, че са накърнени от ответника. С обезпечаването 
се въздейства върху правната сфера на ответника, като се възпрепятства осуетяване изпълнението на бъдещото съдебно решение, 
постановено в полза на ищеца. Тъй като обаче все още по спорните отношения няма яснота – исково производство не е образувано, не 
са събирани доказателства с участие на ответника и т.н., за да не се стигне до необосновано и неправилно засягане правата на 
ответника, в закона е създадено нарочно производство, при което от съда се допуска обезпечителна мярка, с оглед конкретната нужда 
и съобразно доказателствата до този момент, представени от бъдещия ищец. 

          Обезпечението на иск може да се поиска и да се допусне по всички видове искове (това е посочено и в общото правило за 
обезпеченията – чл. 389, ал. 2 ГПК), макар и приложното поле на обезпечението да е най-широко при осъдителните искове. 
Необходимост от обезпечение може да възникне както по повод на застрашени имуществени права, така и по повод на 
неимуществени права. 

             Производството по допускане на обезпечение на бъдещ иск се характеризира с това, че дадената защита е бърза, но е с по-
нисък интензитет от тази, търсена с иск. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  ДОПУСКАНЕ ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА БЪДЕЩ ИСК Американска кино звезда 
попаднала в съда в Италия. 
Преди процеса провела 
следния разговор с 
адвоката си: 
- Ами аз не знам 
италиански, как ще 
отговарям в съда? 
- Няма проблем. Отговаряш 
на съдята само със “Si senior” 
и другото остави на мене. 

След делото кино 
звездата попитала 
адвоката: 
- Всичко наред ли е? 

- Да, но ти каза едно “si” в 
повече и сега си съпруга на 
съдията. 


