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Декларация за 
отписване на МПС 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Август 2016 г. 
ДО 14 АВГУСТ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и 
внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли. 
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 юли. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец юли 2016 г.   
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на 
месечни декларации за юли 2016г. 
ДО 15 АВГУСТ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по ЗКПО.  
ДО 20 АВГУСТ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец юли 2016г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение. 
ДО 25 АВГУСТ:  
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли 
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 юли, когато пълният размер на 
начислените от работодателя доходи от трудовото правоотношение за този месец 
не е изплатен до 25 август. 

 

ДО 25 АВГУСТ: 
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. Юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Юли 
2016г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Юли  2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Юни  2016 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през м. Юли  2016 г., отнасящи се за труд положен преди м.Юни 2016 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Юли 2016 
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. Юли 2016 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Юли 2016 г.   
 за морските лица, за положения труд през месец Юли 2016 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 Юли възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Юли 2016 г.   
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени след 25 Юли 2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Юни 2016г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец Юли 2016 г., отнасящи се за труд положен преди м. Юни 2016г.  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Юли 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 
 за лицата, които през м. Юли 2016 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. 
Юли 2016 г.     
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Юли 2016 г.  
 за лицата, които през месец Юли 2016 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 ЮЛИ 2016 г. 

 ДВ, Брой 50 от 01.07.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление; 
ДВ, Брой 51 от 05.07.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от 

престъпления; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия; 
 Приет е Закон за ратифициране на Споразумение за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския 

съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за 
сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното 
сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификат за принос на донорите, 
част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в 
отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сът-
рудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и 
Европейската комисия от името на Европейския съюз; 

 

ДВ, Брой 52 от 08.07.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за водите; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство; 
 Приет е Закон за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно 

присъединяването на Черна гора;   
ДВ, Брой 53 от 12.07.2016г. 
ДВ, Брой 54 от 15.07.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване; 
ДВ, Брой 55 от 19.07.2016г. 
ДВ, Брой 56 от 20.07.2016г.(извънреден) 
ДВ, Брой 57 от 22.07.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс;  
ДВ, Брой 58  от 26.07.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците;  

 

 

Под „обратен изпълнителен лист” се разбира изпълнителният лист, който съдът издава на ответника –длъжник срещу ищеца-взискател в случай, че е бил 
принудително изпълнен изцяло или частично съдебен акт, който впоследствие е бил отменен. Това право на първоначалния длъжник, чийто дълг е бил отхвърлен с влязло в сила 
съдебно решение,  се основава на общия правен принцип за недопускане на неоснователно обогатяване. Издаването на обратен изпълнителен лист е една възможност, която 
Гражданският процесуален кодекс/ГПК/ дава само при четири изрично предвидени в закона хипотези и цели избягване на повторно водене на съдебен процес за връщане на 
полученото от първоначалния кредитор въз основа на отпаднало правно основание. 

 Първата хипотеза,  е когато Върховният касационен съд е отменил по реда на извънредния способ по чл. 303 и сл. от ГПК влязло в сила осъдително съдебно решение. 
Втората хипотеза е , когато е отменено съдебно решение, с което съдът допуска предварително изпълнение на задължение за плащане на издръжка, възнаграждение и 
обезщетение за работа; на вземане, основано на официален документ или вземане, което е признато от ответника. Третата хипотеза е, когато е издаден изпълнителен лист въз 
основа на  заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК, а впоследствие е  бил отхвърлен искът за установяване на вземането, за която е издадена тази заповед. Например 
издадена е заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на запис на заповед. Длъжникът е възразил срещу  вземането и затова кредиторът е предявил срещу 
него установителен иск, който впоследствие е бил отхвърлен. Издадената заповед за плащане и изпълнителният лист са обезсилени въз основа на влязлото в сила отхвърлително 
съдебно решение, но в  образуваното преди това изпълнително производство  са събрани  суми от длъжника. Същият има право да поиска от съда да му издаде обратен 
изпълнителен лист срещу взискателя,  чийто иск е бил отхвърлен, без да е необходимо да се води нов исков процес. Четвъртата хипотеза е, когато по реда на чл.47, т.1-3 ЗМТА 
държавният съд отмени изцяло или отчасти влязло в сила арбитражно решение. 

Обратният изпълнителен лист се издава от съда, който е издал отмененото съдебно решение, което е било изпълнено изцяло или частично. Ако изпълнителният лист е 
бил издаден в заповедно производство , обратният изпълнителен лист се издава от заповедния съд, който обезсилва заповедта за незабавно изпълнение и издадения  от него 
изпълнителен лист. 

 Съгласно чл.245, ал.3, пр.2 ГПК съдът, който е постановил решението, издава изпълнителен лист на длъжника срещу взискателя за връщане на сумите или вещите, 
получени въз основа на допуснатото предварително изпълнение на отмененото решение. Към същата разпоредба препраща  чл. 422, ал.3 от ГПК ,според който  ако искът за 
съществуване на вземането бъде отхвърлен с влязло в сила решение изпълнението се прекратява и се прилага чл.245, ал.3, пр.2 ГПК. 

                     ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Обратен изпълнителен лист Рано сутринта 
съдията влиза в 

сградата на съда и 
вижда там самотен 

възрастен мъж. 
- Вие какво правите 

тука? 
- Ами свидетел съм. 

- По кое дело? 
- Ами не знам още, 

ама все ще се намери 
нещо. 

 


