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ВАЖНО! 

 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 г. 

 

          ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец АПРИЛ 2013 г. 
ДО 14 АПРИЛ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец март.  
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 март. 
 ДО 15 АПРИЛ: 
ЗКПО - Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и 
април по Закона за корпоративното подоходно облагане.  
ЗКПО - Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по 
Закона за корпоративното подоходно облагане. 
ДО 25 АПРИЛ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март 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 март са направени само частични плащания. 
ДО 30 АПРИЛ:  
ЗМДТ - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ тримесечие на 2013 г.  
ЗМДТ - Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2013 г. с отстъпка от 5 на 
сто.  
ЗМДТ - Плащане на данъка върху превозните средства за цялата 2013 г. с отстъпка от 5 на 
сто. 
ЗКПО - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за първо тримесечие. 
ЗДДФЛ - Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2013 г. за придобити 
доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по 
чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци. 
ЗДДФЛ - Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първото 
тримесечие на 2013 г. и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 
201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци. 
ЗДДФЛ - Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи 
придобити от физическите лица през 2012 г. и внасяне на дължимия по декларацията 
данък. 
ЗДДФЛ - Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за 
довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. от лицата, 
подали декларацията по електронен път в същия срок;  
ЗДДФЛ - Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически 
лица през 2012 г. 

ДО 25 АПРИЛ: 
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 неначислени през м. Март възнаграждения, които се 
отнасят за труд, положен през м. Март 2013 г.  

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност  
начислени или изплатени след 25 Март 2013 г., отнасящи се за труд положен през м. 
Февруари 2013 г.  

 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност  
начислени или изплатени през м. Март 2013 г., отнасящи се за труд положен преди 
м. Февруари 2013 г.  

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски 
за м. Март 2013 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. Март 2013 г. 

  за лицата,които работят без трудови правоотношения върху изплатените 
възнаграждения през м. Март 2013 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 Март възнаграждения, които се 
отнасят за труд, положен през м. Март 2013 г. 

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова 
дейност начислени или изплатени след 25 Март 2013 г., отнасящи се за труд положен 
през м. Февруари 2013г.  

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова 
дейност начислени или изплатени през месец Март 2013 г., отнасящи се за труд 
положен преди м. Февруари 2013 г.  

  за лицата в неплатен отпуск през м. Март 2013 г., които не са подлежали на 
осигуряване на друго основание. 

  за лицата, които през м. Март 2013 г. 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. Март 2013 г.  

  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените 
възнаграждения през м. Март 2013 г. 

  за самоосигуряващите се лица, които през м. Март 2013 г. 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. 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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                      ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2013 г. 

 
ДВ, Брой 21 от 01.03.2013г. 
ДВ, Брой 22 от 05.03.2013г. 
ДВ, Брой 23 от 08.03.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България; 
 Приет е Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за 

избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност; 
ДВ, Брой 24 от 12.03.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност; 
ДВ, Брой 25 от 13.03.2013г.  
ДВ, Брой 26 от 14.03.2013г. 
ДВ, Брой 27 от 15.03.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите; 

ДВ, Брой 28 от 19.03.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни 

пътища и пристанищата на Република България; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ; 
ДВ, Брой 29 от 22.03.2013г. 
ДВ, Брой 30 от 26.03.2013г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 

висши държавни длъжности; 
 Приет е Закон за туризма; 
 Приет е Закон за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, 

правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в 
строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис; 

 Приет е Закон за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на 
изискването за легализация на чуждестранни публични актове; 

ДВ, Брой 31 от 29.03.2013г. 
 

 

 От 15.03.2013 г. в сила са новоприетите изменения в Закона за защита на потребителите, които засягат особено 
страните по срочните договори. Съгласно новосъздадената разпоредба на чл. 62 а от ЗЗП, срочен договор не може да 
бъде продължаван, ако няма изрично писмено съгласие на абоната относно условията. При липса на съгласие, след 
изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия, като абонатът има право да го 
прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки. В ал. 2 на същата разпоредба изрично е предвидено, че 
всички уговорки, които противоречат на тези изисквания са нищожни. При нарушението на тези разпоредби за 
виновното лице са предвидени имуществени санкции в размер на 1000 лв., като за едноличните търговци и юридическите 
лица те достигат 5000 лв. за всеки отделен случай. 
 При договорите от разстояние също има предвидени промени. При сключването на договор от разстояние по 
телефона, той влиза в сила и потребителят се обвързва с него от датата, на която доставчикът е получил съгласието в 
писмена форма. На доставчик, който наруши разпоредбите, се налага глоба или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв. 
за всеки отделен случай. 
 Законовите промени засягат и разпространението на телевизионни програми. Към договора за доставка на 
телевизионни програми, разпространявани от лицензирани оператори е въведено задължение да се прилага списък с 
индивидуализирани наименования на телевизионните програми в ценовия пакет. Промени в този списък могат да бъдат 
направени само след писмено съгласие на потребителя. В случай, че потребителят не е съгласен с направените промени в 
списъка от предлаганите телевизионни програми, той има право да прекрати едностранно действието на договора с 
едномесечно предизвестие, без да дължи обезщетение и/или неустойка.  

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Промени в Закона за защита на потребителите  

По време на изпит 
по кормуване: 

- Достатъчно, 
госпожо, вие не 
издържахте 
изпита!  

- Но аз още не 
съм започнала?! 
Даже не съм 
хванала волана!  

- Да, но седнахте 
на задната 
седалка…  

 


