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ВАЖНО! 

 Напомняме Ви, че 
краиния срок за 
публикуването на 
Годишните 
финансови отчети за 
2014 г. в Търговския 
регистър на 
акционерните 
дружества е до 31 юли 
2015 г.! 

ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Юли 2015 г. 
ДО 10 ЮЛИ: 
ЗКПО-Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от 
оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през 
предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите. 
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 (с изключение на 
получено авансово плащане (цялостно или частично) от 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. 
    ЗСВТС-Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -
пристигания/изпращания за месец юни 2013 г.  
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни 
декларации за юни 2013 г. 
  ДО 15 ЮЛИ:  
   ЗКПО-Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане.  
   ЗКПО-Тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния данък по 
Закона за корпоративното подоходно облагане. 
    ЗКПО-Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от 
игри с игрални автомати и игри в игрално казино. 
  ДО 20 ЮЛИ:   

ЗДДС - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за 
доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или 
услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, 
които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на 
държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.   

ЗСВТС-Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания за месец юни 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение. 
  ДО 25 ЮЛИ: 
   ЗДДФЛ-Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни 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, направени 
през месец юни, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово 
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юли. 

  ДО 30 ЮЛИ 
  ЗМДТ-Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за третото тримесечие на текущата година.  
  ЗКПО-Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за второ тримесечие.  
  ЗДДФЛ-Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на годината 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 второто тримесечие на 
годината и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези  
данъци. 
 ЗДЗП-Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните 
премии, дължим за предходното тримесечие.  
 ЗДЗП -Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие. 
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: 

-за лицата по чл. 4, ал. 1 от КОС върху получените, включително начислените и неизплатените или 
върху неначислени през месец Юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец 
Юни 2015 г.  
-за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени след 25 Юни 2015 г., отнасящи се за труд положен през м. Май 2015г.  
- за лицата по чл. 4, ал. 1 от КОС, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец Юни 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец Май 2015 г. 
- за лицата в неплатен отпуск през месец Юни 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на 
друго основание. 
- за лицата, които през месец Юни 2015 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 и отпуск за 
осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда. 
- за авансово дължимите здравноосигурителни вноски за лица, регистрирани като упражняващи 
свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като 
еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - 
членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и 
тютюнопроизводители за месец Юни 2015 г. 
- за лицата, които през месец Юни 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 
5 т. 1 от Закон за здравното осигуряване 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2015 г. 

 ДВ, Брой 40 от 02.06.2015 г. 
ДВ, Брой 41 от 05.06.2015 г. 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол; 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност; 
 Приет е Закон за Европейската заповед за защита; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата; 
ДВ, Брой 42 от 09.06.2015 г. 
• Приет е Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс; 
ДВ, Брой 43 от 12.06.2015 г. 
ДВ, Брой 44 от 16.06.2015 г. 
ДВ, Брой 45 от 19.06.2015 г. 
 

 
 

ДВ, Брой 46 от 23.06.2015 г. 
Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни 
работнички и на работнички родилки или кърмачки 
ДВ, Брой 47 от 26.06.2015 г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспор ; 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република 

България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на 
данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA; 

ДВ, Брой 48 от 27.06.2015 г. 
• Приет е Закон за изменение на Закона за Българската народна банка; 
• Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване; 
• Приет е Закон за допълнение на Закона за енергетиката; 

Предназначението на процедурата е установените наследници по закон да могат да се ползват с правата на такива, съгласно българското 
наследствено право и от там да черпят права за имуществени, лични и други отношения, принадлежащи на починалия техен 
наследодател. Най-вече удостоверението за наследниците е предназначено да установи правото на даден наследник (наследници) да 
стане собственик на притежаваното имущество и други права на наследодателя.Удостоверение за наследници се изисква задължително 
от съдилищата като документ, с който се легитимират и доказват своите права страните при съдебна делба,спорове при открито 
наследство и други претенции, свързани с дадено наследство. Всяко физическо лице може да поиска от дадена общинска администрация 
да му се издаде удостоверение за наследници.  

Удостоверение за наследници се издава само на лице, което има качеството на наследник на съответния наследодател или след 
представяне на удостоверение от съответен държавен орган, овластяващо заявителя да получи удостоверение за наследници на друго 
лице. Органът, който осъществява процедурата е общинската администрация, обикновено длъжностното лице по гражданското 
състояние (чл. 24, ал. 2, чл. 35, ал. 3 и чл. 106 от ЗГР). Процедурата започва с подаване на заявление-декларация от даден заявител до кмета 
на общината, където е бил последния постоянен адрес на наследодателя. Това е така, защото справката се прави по регистъра на 
населението (чл. 24, ал. 1 от ЗГР)В заявлението-декларация заявителя посочва своя наследодател и какви законни наследници е оставил.  

Към заявлението-декларация може да се прилага препис от акта за смърт на починалия наследодател, напр. ако той е починал в друго 
населено място.Въз основа на подаденото заявление-декларация общинската администрация проверява по регистъра на населението 
достоверността на данните, посочени в заявлението-декларация от молителя. Ако се установи, че са вписани като наследници по закон 
лица, неотговарящи на Закона за наследството (глава I и II), те се заличават като такива. Това е официалният сайт на Националното 
сдружение на общините в Република България, който съдържа информация за адресите и телефоните на всички общини, съществуващи 
на територията на страната. 

                     ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Издаване на удостоверение за наследници  

Съобщение: Терористи са 
отвлекли самолет, в който са 

пътували две дузини 
адвокати за международна 
конференция. Терористите 
поискали откуп 20 милиона 
евра и заплашили, че ако не 
получат това, което искат, 

“ще започнат да 
освобождават по 1 (един) 
адвокат на всеки кръгъл 

час…" 

 


