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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Декларация по чл. 57 и 
чл.58, ал. 2 и 4  

 

          ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец МАРТ 2013 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. 
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:  
ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия 
годишен корпоративен данък за 2012 г. 
ЗКПО – Подаване на годишната данъчна декларация за 2012 г. от бюджетните 
предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа. 
ЗКПО – Подаване на годишната данъчна декларация за 2012 г. от лицата, 
извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от 
опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху 
дейността от опериране на кораби. 
ЗКПО - Подаване на годишната данъчна декларация за 2012 г. от 
организаторите на хазартни игри за данъка върху помощните и 
спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта. 
 

ДО 15 МАРТ: 
Срокове за представяне на документи за изплащане на 
обезщетение за временна неработоспособност или 
трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане 
на малко дете: 
1. За осигурителите  – до 15-то число на месеца, 
следващ този, през който осигуреното лице е 
представило документите за изплащане на 
обезщетението пред осигурителя 
2. За самоосигуряващите се –  до 15-то число на месеца 
следващ месеца, през който е издаден документа за 
временна неработоспособност или трудоустрояване, 
или до 15-то число на месеца, следващ този, от който се 
иска изплащане на обезщетение за бременност и 
раждане и обезщетение за отглеждане на малко дете. 
ДО 25 МАРТ: 
Срокове за внасяне на осигурителни вноски: 
1. За трудови и приравнени на тях отношения – до 25-до 
число на месеца, следващ месеца през който е положен 
трудът.  
2. За самоосигуряващи се лица – 25-то число на месеца, 
следващ месеца, за който се дължат. 
3. За извънтрудови правоотношения (граждански 
договори) – 25-то число на месеца, следващ месеца на 
изплащане на възнаграждението. 
 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 

Напомняме Ви, че предстои публикуването на Годишните финансови отчети в Търговския регистър като сроковете за 
търговците са, както следва: за едноличните търговци - в срок до 31 май 2013 г.; за дружествата с ограничена 
отговорност - в срок до 30 юни 2013 г.; за всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли 2013. 
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                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2013 г. 

 
ДВ, Брой 9 от 01.02.2013г. 
ДВ, Брой 10 от 05.02.2013г. 
ДВ, Брой 11 от 06.02.2013г.(извънреден) 
ДВ, Брой 12 от 07.02.2013г.(извънреден) 
ДВ, Брой 13 от 08.02.2013г.  
 Прието е Постановление № 25 от 1 февруари 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на 

Агенцията по вписванията, приет с Постанов-ление № 89 на Министерския съвет от 2007 г.; 
ДВ, Брой 14 от 12.02.2013г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и 

Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с 
нарушения на правилата за движение по пътищата; 

 Приет е Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада; 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и 

правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата 
с тежката престъпност; 

ДВ, Брой 15 от 15.02.2013г. 
 Приет е Закон за запасите от нефт и нефтопродукти; 
 Приет е Закон за публичните финанси; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол; 
ДВ, Брой 16 от 19.02.2013г. 
ДВ, Брой 17 от 21.02.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс; 
ДВ, Брой 18 от 22.02.2013г. 
ДВ, Брой 19 от 26.02.2013г. 
ДВ, Брой 20 от 28.02.2013г.(извънреден) 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането; 
 Приет е Закон за изменение на Закона за електронното управление; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Търговския закон; 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за енергетиката; 

 
  

Новите промени в Търговския закон, приети с Държавен вестник, брой 20 от 28.02.2013 г. предвиждат редица изменения в нормативната уредба, като част от 
по-важните от тях са: 
 1. Предвидена е нова възможност за страните по търговска сделка да уговорят срок за изпълнение на задължението по договора, който срок следва да бъде 
не повече от 60 дни. Когато страна по сделката е публичен възложител, уговореният срок за изпълнение не може да бъде повече от 30 дни. Изключение от тези 
правила се допуска, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на 
кредитора и не накърнява добрите нрави. Друга подробност е, че когато се допуска удължаване на срока за изпълнение и страна е публичен възложител, удълженият 
срок не трябва да надхвърля 60 дни.  
 В случай, че между страните не е уговорен срок за изпълнение, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура 
или на друга покана за плащане.  
 Горепосочените правила се прилагат и за сделки, страна по които са занаятчии и лица, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна 
професия, но не се прилагат за: менителничните задължения, задълженията в открито производство по несъстоятелност и обезщетенията за вреди, 
включително и застрахователни обезщетения. 
 2. Въведена е нова разпоредба в Търговския закон за неизпълнение на парично задължение, според която, в случай че кредиторът е изпълнил задълженията 
си, а длъжникът е в забава за плащане и не е уговорено друго, кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, както и на 
обезщетение за разноски за събиране на вземането в размер на не по-малко от 80 лева, без да е необходима покана. Кредиторът може да търси обезщетение за 
действително претърпените вреди и направени разноски за събиране в по-висок размер съобразно общите правила. 
 3. Наредбата на чл. 646, ал. 2 се изменя, както следва: 
 „могат да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните действия и сделки, извършени от длъжника след 
началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, в посочените в т. 1 – 3 срокове преди подаване на молбата по чл. 625: 
 1. изпълнение на неизискуемо парично задължение, независимо от начина на изпълнението, извършено в едногодишен срок; 
 2. учредяване на ипотека или залог за обезпечаване на необезпечено от длъжника дотогава вземане срещу него, извършено в едногодишен срок; 
 3. погасяване на изискуемо парично задължение на длъжника, независимо от начина на изпълнението, извършено в 6-месечен срок.“ 
 Горепосочените правила за недействителността не засягат правата, които добросъвестни трети лица са придобили възмездно преди вписването на исковата 
молба. Недобросъвестността се предполага до доказване на противното, ако третото лице е свързано лице с длъжника или с лицето, с което длъжникът е договарял. 
 С приетите промени в Търговския закон се въведоха и изискванията на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. 
относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.). 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Важни промени в Търговския закон  

- Тате, решил съм 
да се уча за 
адвокат. 

- Правилно, че 
прокурор в 
нашето 
семейство има, а 
адвокат още 
няма. 

- Кой в нашето 
семейство е 
прокурор? 

- Как кой? Майка 
ти. 


