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БЮЛЕТИН № 18/февруари 2011 г. 

ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ  2011 г. 

ДВ, бр. 1 от 4 януари 2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт; 

ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г. 

ДВ, бр. 3 от 11 януари 2011г. 

ДВ, бр. 4 от 12 януари 2011 г. 

ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г. 

ДВ, бр. 6 от 18 януари 2011 г. 

ДВ, бр. 7 от 21 януари 2011 г. 

 Приет е Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България;  

 Приет е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса; 

ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г. 

 Приет е Закон за Българската агенция по безопасност на храните; 

ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България; 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2011 г. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВНАСЯНЕ НА АВАНСОВ 

ДАНЪК ЗА ДОХОДИТЕ ОТ НАЕМ 

 

Съгласно направените промени в разпоредбата на чл. 44 

от ЗДДФЛ, считано от 1 януари 2011 г. платецът на доход от 

наем, който е предприятие или самоосигуряващо се лице 

следва да удържа и внася авансовия данък. Удържаният данък 

се внася от предприятието или самоосигуряващото се лице 

платец на този доход до 10-о число на месеца, следващ 

месеца, през който данъкът е удържан. Размерът на авансовия 

данък се определя, като доходът от наем се намалява с 10 % 

нормативно признати разходи и върху разликата се определя и 

удържа 10 % данък. 

Удържаният от платеца авансов данък се внася в 

републиканския бюджет по сметка на териториалната 

дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на 

дохода. В платежното нареждане се записва код за вид 

плащане – 11 12 13 - данък върху доходите на физически лица 

- свободни професии, граждански договори, наеми и др.  

Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец 

на доходи от наем, издава за изплатените доходи и удържания 

данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по 

образци, които се предоставят на лицето, придобило дохода от 

наем. 

ДО 5 ФЕВРУАРИ: 

 ЗДДФЛ - Издаване на служебна бележка по чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ на работници/служители, когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не 

удържана/възстановена до 31 януари 2011г. 

ДО 10 ФЕВРУАРИ: 

  КСО - Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Януари 2011 г. 

   ЗЗО - Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Януари 2011г.  

  ЗЗО - Внасяне от възложителя на дължимите за Януари 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения. 

  ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Януари 2011 г. са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. 

  ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.   

  ЗДДФЛ - Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удърдан през месец януари за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. 

 ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември 2010г. на данъка, удържан при годищното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл.49, ал.5 

  ДО 14 ФЕВРУАРИ: 

 ЗДДС -  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец януари. 

 ЗДДС -  Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец ноември. 

ДО 15 ФЕВРУАРИ: 

 ЗКПО - Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. 

 ЗКПО - Внасяне на данъка върху приходите за месец януари от бюджетните предприятия. 

ДО 28 ФЕВРУАРИ:  

  ЗМДТ - Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31.12 на предходната година 

  ЗКПО - Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО. 

  ЗДДФЛ - Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 

  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 ноември са направени 

само частични плащания. 

  КСО - Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху 

неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Януари 2011 г. 

 ЗЗО - Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец 

Януари 2011 г. 

 ЗЗО - Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец 

Януари 2011 г. 

 Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Януари 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 ЗЗО - лица, които не 

са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона. 
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