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ДО 5 ФЕВРУАРИ: 
ЗДДФЛ - Издаване от работодателите, които към 31 декември 2013 г. са работодатели по основното трудово 
правоотношение на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ на работниците/служителите, когато 
разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не е 
удържана/възстановена до 31 януари 2014 г. 
ДО 10 ФЕВРУАРИ:  
ЗДДФЛ - Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 10 февруари част от данъка за довнасяне по годишната данъчна 
декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. от лицата, подали декларацията в същия срок. 
ДО 14 ФЕВРУАРИ: 
ЗДДС – Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния 
период - месец януари. 
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 януари. 
ДО 25 ФЕВРУАРИ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари 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 януари са направени само частични 
плащания. 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември 2013г. на данъка, удържан при 
годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ. 
ДО 28 ФЕВРУАРИ: 
ЗМДТ - Подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими 
имоти, настъпила към 31 декември на предходната година. 
ЗДЗП –Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължими 
от предходния месец. 

Заявление за издаване на свидетелство за 
съдимост ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2014 г. 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2014 г. 

 
ДВ, Брой 1 от 03.01.2014 г. 
 Приет е Закон за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за 

улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за 
възстановяване и развитие; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване; 
  Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта; 
  Приет  е Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България; 
 Приет е Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация; 

ДВ, Брой 2  от 07.01.2014 г. 
 

ДВ, Брой 3 от 10.01.2014 г. 
ДВ, Брой 4 от 14.01.2014 г. 
ДВ, Брой 5 от 17.01.2014 г. 
 Прието е Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни 

отпадъци“; 
ДВ, Брой 6 от 21.01.2014 г. 
ДВ, Брой 7 от 24.01.2014 г. 
  Приет е Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на 

Република България и правителството на Съединените американски щати относно 
финансирана от Съединените американски щати техническа помощ; 

ДВ, Брой 8 от 28.01.2014 г. 
ДВ, Брой 9 от 31.01.2014 г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, 

свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба; 
 Приет е Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

акцизите и данъчните складове; 
 

 
 
 

Справките-декларации и дневниците по ДДС за данъчния период януари 2014 г., които ще се 

подават в НАП в периода от 1 до 14 февруари 2014 г., ще са в различен формат. Промяната са налага 

заради двата нови ДДС режима в сила от началото на 2014 г. – обратното начислявана на данъка от 

зърнопроизводителите и т.нар. касова основа по ДДС, гласят промени в Правилника за прилагане на 

закона за ДДС. 

На интернет страницата на Агенцията вече е качен софтуер за генериране на новите ДДС 

документи, а разработчиците на счетоводен и ДДС софтуер са информирани за измененията още през 

декември на миналата година. Регистрираните по ДДС фирми могат да потърсят допълнителна 

информация от компанията, чиито счетоводен и ДДС софтуер използват или на телефона на 

Информационния център на НАП 0700 18 700. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: ДДС декларации и дневници с нов софтуер от 
февруари 

Съдията към 
свидетелката:  
- На колко години сте?  
Красноречиво мълчание.  
- Ако Вие сама не 
кажете, ще помоля 
мъжете в залата да 
определят Вашата 
възраст. 


