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Декларация за 
регистрация на 

самоосигуряващо се 
лице 

ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Декември 2016 г. 
ДО 10 ДЕКЕМВРИ:  
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 на телефонна или друга електронна съобщителна 
услуга. 
ДО 14 ДЕКЕМВРИ:  
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне 
на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември.  
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 ноември. 
ЗСВТС - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - 
пристигания/изпращания за месец ноември 2016 г.  
ЗСВТС -  Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на 
месечни декларации за ноември 2016 г. 
ДО 15 ДЕКЕМВРИ:  
ЗКПО - Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за 
корпоративното подоходно облагане.  
ДО 20 ДЕКЕМВРИ: 
ЗСВТС- Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец ноември 2016г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение.   
ДО 25 ДЕКЕМВРИ: 
ЗДДФЛ -Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември 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 ноември,когато пълният размер не е изплатен до 25 
ноември. 
ДО 31 ДЕКЕМВРИ:     
ЗМДТ -Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през следващата година.  
ЗДДФЛ – Подаване на декларация по чл.29а,ал.4 от ЗДДФЛ от физически лица  
регистрирани като земеделски производители за  упражняване правото на избор за 

ДО 25 ДЕКЕМВРИ:    
КСО - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително 
задължително пенсионно осигуряване:  
 за лицата по чл.4, ал.1  от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или 
върху неначислени през м. Ноември  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Ноември  2016 г.      
 за лицата по чл.4, ал.1 КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или 
изплатени след 25 Ноември  2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Октомври  2016 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или 
изплатени през м. Ноември  2016 г., отнасящи се за труд положен преди м. Октомври  2016 г.   
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Ноември  
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. Ноември  2016 г.      
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Ноември  2016 г.       
 за морските лица, за положения труд през месец Ноември  2016 г.     
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:   
 за лицата по чл. 4, ал. 1  от КСО, върху получените, включително начислените и неизплатените или 
върху неначислени през месец Ноември  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Ноември  2016 г.         
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Ноември  2016 г., отнасящи се за труд положен през м. Октомври 2016.    
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец Ноември  2016 г., отнасящи се за труд положен преди м. Октомври 2016.   
 за лицата в неплатен отпуск през м. Ноември  2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание.       
 за лицата, които през м. Ноември  2016г. 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. 
Ноември  2016 г.        
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Ноември  2016 г.     
 за лицата, които през месец Ноември  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 НОЕМВРИ 2016 г. 

 
ДВ, Брой 86 от 01.11.2016г.   

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за военната полиция. 
 Приет е Закон за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република 

България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за 
изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма „Инициатива 
за малки и средни предприятия“ 2014 – 2020 

 Приет е Закон за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението 

ДВ, Брой 87 от 04.11.2016г.  
ДВ, Брой 88 от 08.11.2016г. 

 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. 
 Приет е Закон за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по 

рибарство за Средиземно море 

 

ДВ, Брой 89 от 11.11.2016г 
ДВ, Брой 90  от 15.11.2016г. 
ДВ, Брой 91  от 18.11.2016г. 
ДВ, Брой 92  от 22.11.2016г. 
ДВ, Брой 93  от 23.11.2016г 
ДВ, Брой 94  от 25.11.2016г 
ДВ, Брой 95  от 29.11.2016г 

 Приет е Закон за независимия финансов одит. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 

 

С влизането в сила на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) регистрацията в НОИ се извършва служебно въз 
основа на данните в регистъра и базите данни на НАП, която създава и поддържа регистър и бази данни за задължените лица. Не 
подлежат на вписване в регистъра местните физически лица и чуждестранните физически и юридически лица за доходи, подлежащи 
на облагане при източника с окончателен данък. Регистърът съдържа данни относно компетентната териториална дирекция, името, 
съответно наименованието (фирмата) на регистрираното лице, единния идентификационен код (ЕИК), определен от Агенцията по 
вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на 
чужденеца, адрес, името и идентификационния номер на лицата, които го представляват по закон, както и други данни, 
идентифициращи лицето. ДОПК определя като задължени лица: физическите и юридическите лица, които са носители на 
задължението за данъци или задължителни осигурителни вноски, лицата, задължени да удържат и внасят данъци или задължителни 
осигурителни вноски, както и тези, които отговарят за задължението на тези лица. Със закон може да се предвиди воденето на 
специални регистри като част от регистъра на задължените лица. Чл.8 от ДОПК указва коя е компетентната ТД на НАП спрямо 
задължените по кодекса лица. Регистрацията се извършва въз основа на: 

 данни от Търговския регистър и от Регистър БУЛСТАТ - чл.82, ал.3 от ДОПК 
 първа подадена декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски - чл.82, ал.2 от 

ДОПК 
 вписвания в други официални (публични) регистри или извършени констатации след проверка на орган по приходите - 

чл.82, ал. 4 от ДОПК 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  РЕГИСТРАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛИ И САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА 
В съда: 

- Господин съдия, 
невинен съм! 

- Всички така казват. 

- Виждате ли, 
господин съдия! 
Щом всички така 
казват, трябва да е 

истина!! 


