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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Уведомление по чл. 77, ал. 1 ДОПК 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец ЮЛИ 2012 г. 
ДО 10 ЮЛИ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец юни 2012 г. 
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 юни за доходи от наем 
или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. 
ДО 14 ЮЛИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС 
за данъчния период - месец юни.  
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 юни. 
ДО 15 ЮЛИ:  
ЗКПО – Внасяне на месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху приходите за месец юни от бюджетните предприятия. 
ЗКПО – Внасяне на тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 
ЗКПО - Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец юни 2012 г.: представителни разходи, 
свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на 
превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.  
ЗДДФЛ - Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2012 г. от лица, придобили доходи от 
стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на 
права или имущество, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка. 
ЗДДФЛ - Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второ тримесечие 
на 2012 г. от лицето, придобило дохода. 
ДО 20 ЮЛИ: 
ЗДДС – Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, 
извършвани по електронен път от лица, неустановени в обществото) подава справка-декларация за 
доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася 
дължимия данък. 
ДО 31 ЮЛИ:  
ЗМДТ – Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за трето тримесечие на 2011г. 
ЗКПО - Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.  
ЗДДФЛ - Внасяне и деклариране 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 юни са 
направени само частични плащания. 
ЗДЗП - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните 
премии, дължим за предходния месец.  
ЗДЗП - Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие. 

 
ДО 10 ЮЛИ:  
КСО - Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено 
осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от 
самоосигуряващите се лица за юни 2012 г.  
КСО - Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски за 
държавно обществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване върху изплатените възнаграждения през юни 
2012 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.  
 
ЗЗО - Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от 
самоосигуряващите се лица за юни 2012 г. 
ЗЗО - Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни 
вноски върху изплатените възнаграждения през юни 2012 г. за лицата, 
които работят без трудови правоотношения. 
ЗЗО - Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през 
юни 2012 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 чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона). 
 
ДО 31 ЮЛИ:  
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 юни 2012 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 юни 2012 г. 

 
 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 

Съгласно чл. 40 от ЗСч до 31 ЮЛИ е крайния срок за публикуване на ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ в Търговския регистър за АКЦИОНЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА! 
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ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ п 

 

  

                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ  ЮНИ 2012 г. 

 
ДВ, Брой 41 от 01.06.2012г. 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за 

провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на 
председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания; 

ДВ, Брой 42 от 05.06.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление; 
ДВ, Брой 43 от 08.06.2012г. 
 Приета е Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; 
ДВ, Брой 44 от 12.06.2012г. 
 

ДВ, Брой 45 от 15.06.2012г. 
 Приет е Закон за публично-частното партньорство; 
ДВ, Брой 46 от 19.06.2012г. 
ДВ, Брой 47 от 22.06.2012г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата; 
ДВ, Брой 48 от 26.06.2012г. 
ДВ, Брой 48 от 29.06.2012г. 
• Приет е Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 
• Постановено е Решение № 7 от 19 юни 2012 г. по конституционно дело № 2 от 2012 г., с което се обявяват за противоконституционни чл. 
35, ал. 1, т. 1 и 5 от Кодекса на труда 

 
 

Ликвидацията е процес, който се инициира по решение на съдружниците или на едноличния собственик на капитала с цел преустановяване на стопанската дейност на 
дружеството, осребряване на дружественото имущество, довършване на текущите сделки, събиране на вземанията от трети лица и т. н., докато се стигне до разпределение на имуществото 
между съдружниците и заличаването на ООД (ЕООД) като субект на правото. Прекратяването с ликвидация се разделя условно на два етапа, всеки един от които се вписва в Търговския 
регистър и поражда отделни правни последици за дружеството. Етапите са "прекратяване" и "заличаване". 
Правната последица от вписването на прекратяването на дружеството в Търговския регистър е преустановяване на дейността му съгласно установеното в дружествения договор (респективно 
учредителния акт). Целта на прекратяването е да се даде срок на кредиторите да предявят вземанията си и да се подготви окончателното заличаване на дружеството от Търговския регистър, 
като се приключат висящите отношения с трети лица и институции. 

Заявяването на дружеството за прекратяване е резултат от волята на съдружниците, респективно на волята на едноличния собственик на капитала при ЕООД. Заявяването за 
вписване на прекратяването е задължение на ликвидатора, когото съдружниците избират заедно с решението за обявяване на дружеството в ликвидация и който от момента на вписването на 
прекратяването представлява дружеството пред трети лица вместо управителя (обикновено управителят е и ликвидатор на дружеството, доколкото не е уговорено друго). 
От момента на вписване на прекратяването на дружеството в Търговския регистър, след изписване на фирмата на дружеството се добавя "в ликвидация" (чл. 9 от ТЗ). Последица от 
обявяването на дружеството в ликвидация е преустановяване на дейността на изпълнителните му органи. Дружеството вече се управлява от ликвидаторите. 

Считано от момента на вписване на прекратяването, дружеството преустановява дейността си, но съгласно чл. 158 от ЗКПО за периода до заличаването то продължава да изпълнява 
задълженията си като действащо предприятие съгласно счетоводното законодателство за подаване на финансови отчети и т. н. Дружеството може да извършва дейност, но само когато тя е 
свързана с довършване на стари поръчки, изпълнение на сключени преди ликвидацията договори и т. н. Ликвидаторите могат да сключват и нови сделки, но само когато те обслужват 
ликвидационното производство и се извършват с цел постигане на ликвидационните цели (чл. 268, ал. 1 от ТЗ). В случай, че дружеството осъществява някаква стопанска дейност през периода 
на ликвидацията, се води отделна текуща отчетност по формата за действащи предприятия. В края на всеки отчетен период (година), ако производството по ликвидация не е приключило, 
дружеството има задължението да състави и подаде годишен финансов отчет. На този етап дружеството продължава да бъде субект на правото, макар и съществуването му да е подчинено на 
финализиране отношенията с трети лица и разпределяне на имуществото. 

В закона не е определен максимален срок за ликвидация. От тълкуването на разпоредбата на чл. 272, ал. 1 от ТЗ може да се направи извод, че минималният срок е 6 месеца. Той 
започва да тече от деня на обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите да предявят вземанията си към дружеството. Срокът следва да бъде съобразен с ликвидационните 
цели, с наличието на задължения от страна на дружеството към кредитори и т. н. Срокът подлежи на вписване в Търговския регистър чл. 48 и сл. от Наредба за водене, съхраняване и достъп 
до Търговския регистър).  

Към заличаване на дружеството се преминава, след като е изтекъл срокът за предявяване на вземанията до кредиторите, когато са уредени отношенията на дружеството с трети 
лица и институции и е разпределено имуществото между съдружниците, платени са данъците, уредени са отношенията на дружеството с НОИ, НАП и т. н. Когато се изпълнени 
изискванията на чл. 273 от ТЗ, ликвидаторът подава заявление до Търговския регистър за заличаване на дружеството. Към заявлението се подават балансът към датата на приключване на 
ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за 
приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на 
дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса 
за социално осигуряване (чл. 21, ал. 3, т. 10 от Наредба за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър). На датата, на която се подават в Търговския регистър документите за вписване 
на заличаването на дружеството, следва да се подаде в НАП и данъчната декларация на дружеството за последния данъчен период (чл. 162 от ЗКПО). 

Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е подадено искането за заличаване, до датата 
на подаването му (чл. 161, ал. 1 от ЗКПО). Данъчно задължено лице се облага с корпоративен данък за данъчната печалба, реализирана през последния данъчен период по общия ред на 
закона (чл. 161, ал. 5 от ЗКПО). Дължимият корпоративен данък за последния данъчен период се внася до датата на подаване на искането за заличаване и е окончателен (чл. 163, ал. 1 от 
ЗКПО). За целта се съставя Краен ликвидационен баланс, в който се посочва имуществото, останало след удовлетворение на кредиторите и се отразява разпределението на ликвидационните 
дялове. 

След вписване на заличаване на дружеството, същото престава да бъде субект на правото и респективно данъчно задължено лице. Както вече се посочи, под прекратяване се разбира 
прекратяване на извършване на дейност от страна на дружеството, освен ако не е свързана с ликвидационни цели, а заличаването окончателно води до загубата на правоспособността на 
дружеството. 

След заличаването на дружеството търговските му книги се съхраняват на основание чл. 42 от Закона за счетоводството за срок от 10 години от заличаването. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Прекратяване на ООД (ЕООД) с ликвидация 

 

      Млад адвокат се 
явява в съда като 
защитник на фермер, 
който е предявил иск 
срещу железопътна 
компания, защото 
влаковете й сгазили 
„двайсет и четири” от 
неговите прасета. 
Стараейки се да 
направи впечатление и 
за да изрази мащаба на 
загубата, адвокатът се 
обръща към съдебните 
заседатели с думите: 
- Двайсет и четири 
прасета, господа! Два 
пъти повече от вас! 


