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Ie БЮЛЕТИН № 19/март 2011 г. 

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

ДВ, бр. 10 от 1  февруари  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата; 

 Приет е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност; 

 Приет е Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията; 

ДВ, бр. 11 от 4 февруари  2011 г. 

ДВ, бр. 12 от 8 февруари  2011г. 

ДВ, бр. 13 от 11 февруари  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;  

ДВ, бр. 14 от 15 февруари  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 

ДВ, бр. 15 от 18 февруари  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост; 

ДВ, бр. 16 от 22 февруари  2011 г. 

 Приет е Закон за ограничаване на плащанията в брой; 

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

ДВ, бр. 17 от 25 февруари  2011 г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози; 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2011 г. 

 

МИТНИЦИТЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВКИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА 

АКЦИЗ ЗА СТАРИ КОЛИ    

 

       
От 01.01.2011 г. е в сила Закона за възстановяване на надвнесен акциз за 

употребявани автомобили. Съгласно него, платеният акциз за внесени у нас автомобили 

през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2009 г. подлежи на възстановяване, заедно с платения по 

него ДДС. 

Ако през указания период, Вие сте закупили и внесли от държава в ЕС автомобил (с над 

6000 км или при изтекли над 6 месеца от първоначалната регистрация), с мощност на 

двигателя над 163 к.с/DIN (120 kW/DIN), може да поискате държавата да Ви възстанови част 

от платения акциз. Също така, следва да имате предвид, че митницата Ви дължи и законната 

лихва  върху сумата, считано от датата на вноса до датата на възстановяването. 

Искането може да се подава в шестмесечен срок от влизането в сила на закона, т.е. не 

по-късно от 30.06.2011г. 

Това следва от решение на Съда на ЕС в Люксембург от 3 юни по запитване на 

Българския Върховен административен съд. Делото пред ВАС е по казуса на Петър Калинчев - 

през 2007 г. държавата му поискала 4900 лв. акциз за внесено от Франция употребявано 

BMW, за което би платил само 2500 лв., ако е било ново - Решение № 752 от 17.01.2011г. по 

адм. дело № 8094/2008г. по описа на ВАС. 

 

СДЕЛКИ НАД 15 000 ЛЕВА – САМО С ПАРИЧЕН ПРЕВОД 

На 25 февруари влезе в сила новият Закон за ограничаване на плащанията в брой, 

който забранява сделки над 15 хил. лв. да стават на ръка. За покупките над тази сума парите 

ще трябва да се превеждат през банка. При нарушаване на закона глобата за физически лица е 

25% от изплатената в нарушение сума, а при повторно провинение глобата е двойна. За такова 

се счита нарушение, което се случва в рамките на една година, след като имате влязло в сила 

наказателно постановление за същото провинение. 

ДО 10 МАРТ: 

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

 КСО – Внасяне от възложителя на дължимите за предходния месец осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лица, 

които работят без трудови провоотношения. 

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

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

 ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Февруари 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, удържан през месец януари за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.  

ДО 14 МАРТ: 

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

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

ДО 15 МАРТ: 

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

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

ДО 31 МАРТ:  

 ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година. 

 ЗКПО - Подаване на годишната данъчна декларация за предходната година от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа. 

 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 предходния месец 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 предходния месец; 

 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 предходния месец. 

 ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през предходния месец, които не са подлежали на осигуряване на друго основание. 

 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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