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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

ДЕКЛАРАЦИЯ за неактивност 

 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Май 2014 г. 
ДО 14 МАЙ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец 
април. 
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 април. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец април 2014 г.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за април 2014 г. 
ДО 15 МАЙ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за  май за корпоративния данък по 
ЗКПО. 
ДО 20 МАЙ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации – пристигания/изпращания за месец април 2014г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение. 
ДО 25 МАЙ:  
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец април 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 
април са направени само частични плащания. 
ДО 31 МАЙ:  
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на 
данъка върху застрахователните премии, дължими за предходния месец. 
 

ДО 25 МАЙ (първият работен ден след 25 МАЙ е 26 МАЙ): 
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 не начислени през м. Април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Април 2014 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Април 2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Март 2014 г. 
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през м. Април 2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Март 2014 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Април  
2014 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. Април 2014 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през 
м.Април 2014 г. 
 за морските лица, за положения труд през месец Април 2014 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 Април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Април 2014 г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени след 25 Април  2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Март 2014г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец Април 2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Март 2014г.  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Април 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 
 за лицата, които през м. Април 2014 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. 
Април 2014 г.    
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Април 2014 г.  
 за лицата, които през месец Април 2014 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 
5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване.  
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ  2014 г. 

 ДВ, Брой 30 от 01.04.2014г. 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумение-то между правителството на Република България 

и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT); 
 Приет е Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на 

отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция 
и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, 
администрирането и функционирането на Център за изследване , изграждане и усъвършенстване на 
способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 
г. в Норфолк, Съединени американски щати; 

ДВ, Брой 31 от 04.04.2014г. 
ДВ, Брой 32 от 08.04.2014г. 
ДВ, Брой 33 от 11.04.2014г. 
 Приет е Закон за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници; 
 

ДВ, Брой 34 от 15.04.2014г. 
ДВ, Брой 35 от 22.04.2014г. 

  Приет е Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република 
България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от 
Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на 
Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на 
разширения Европейски съюз; 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит; 
 Приет е Закон за изменение на Изборния кодекс; 
 Приет е Закон за Сметната палата; 
ДВ, Брой 36 от 25.04.2014г. 
ДВ, Брой 37 от 29.04.2014г. 

 

Промени в Закона за потребителския  кредит 

На 22.04.2014г. в „Държавен вестник“ бяха публикувани приетите от НС изменения в Закона за потребителския кредит, които ще влязат в сила на 22 юли, 
като най-важните промени са следните: 

 Такса предсрочно погасяване: Отпада таксата за предсрочно погасяване на жилищен ипотечен кредит, по-известна като наказателна такса/лихва, след първата година 
от срока на кредита. Голямата промяна е, че това ще важи както за новосключени договори за кредит, така и за вече сключени договори (стари кредити). Ако клиент 
погасява предсрочно ипотеката си през първите 12 месеца от срока на заема, таксата ще бъде до 1%.   

 Таван на ГПР: Годишният процент на разходите (ГПР включва лихвата и всички такси и комисиони, свързани с ползването на заем) по заеми за домакинствата – 
жилищни, потребителски, бързи заеми, не може да надвишава пет пъти законовата лихва. Тя от своя страна се формира от ОЛП +10%. 

 Отпадат всички такси освен тази за кандидатстване: Отпадат всички такси и комисиони, които към момента се начисляват при ползване на кредит – за усвояване, за 
управление, за ангажимент и пр. Остава само таксата за разглеждане на искане за кредит/за кандидатстване или както й е името в различните банки. Таксите за 
управление на кредит са едни от съществените разходи при ползването на заем, тъй като се начисляват през целия живот на кредита. Те са или месечна, или годишна. 

 Едностранна промяна на условията по договора: Банките вече няма да могат да променят условията в договорите – най-вече лихвените и тези за таксите, без 
съгласието на кредитополучателите. Те няма да могат да променят и общите условия към договорите. 

 Размер на обезпечение: При жилищен ипотечен кредит кредитополучателите ще имат право да избират между два варианта на договор. При единия в случай на 
принудително изпълнение заради необслужване на заема банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението. При другия - както досега - с 
цялото имущество на кредитополучателя. 

 Шрифт на договора: Забранява се използването на различен (по-дребен) шрифт, като той трябва да бъде еднакъв. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Промени в Закона за потребителския  кредит Какво е съдебен 
ужас? 

- Фъфлещ адвокат 

да разпитва заекващ 

свидетел пред 

недочуващ съдия. 

 


