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ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Февруари 2017 г. 
ДО 5 ФЕВРУАРИ 
ЗДДФЛ - Издаване на служебна бележка по чл. 45 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 на текущата година; 
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.; 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец януари 2017г.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни 
декларации за януари 2017г. ;    
ДО 20 ФЕВРУАРИ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец януари 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори 
с възникнало текущо задължение.  ; 
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, 
направени през месец януари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от 
трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари. 
ЗДДФЛ – Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на 
предходната година 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..  

 

ДО 25 ФЕВРУАРИ:     
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. Януари  възнаграждения, които се 
отнасят за труд, положен през м. Януари  2017 г.      
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени след 25 Януари  2017 г., отнасящи се за труд положен през м. 
Декември  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. Януари  2017 г., отнасящи се за труд положен преди 
м. Декември 2016 г.    
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски 
за м. Януари  2017 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. Януари  2017г.     
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените 
възнаграждения през м. Януари  2017г.       
 за морските лица, за положения труд през месец Януари  2017 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 Януари  възнаграждения, които се 
отнасят за труд, положен през м. Януари  2017 г.       
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова 
дейност, начислени или изплатени след 25 Януари  2017 г., отнасящи се за труд положен 
през м. Декември 2016г.   
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова 
дейност, начислени или изплатени през месец Януари  2017г., отнасящи се за труд 
положен преди м. Декември 2016г.   
 за лицата в неплатен отпуск през м. Януари  2017 г., които не са подлежали на 
осигуряване на друго основание.      
 за лицата, които през м. Януари  2017 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. Януари  2017 г.         
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015 г. 

 
ДВ, Брой 1 от 03.01.2017г.   

ДВ, Брой 2 от 06.01.2017г. 

ДВ, Брой 3 от 10.01.2017г. 

ДВ, Брой 4 от 13.01.2017г. 

ДВ, Брой 5 от 17.01.2017г. 

ДВ, Брой 6 от 19.01.2017г./извънреден/ 

ДВ, Брой 7  от 20.01.2017г. 
 

ДВ, Брой 8 от 24.01.2017г. 
 Приет е Закон за допълнение на Кодекса за застраховането 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 

ДВ, Брой 9 от 26.01.2017г./извънреден/ 
 Приет  е Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове 

ДВ, Брой 10 от 27.01.2017г. 
ДВ, Брой 11 от 31.01.2017г. 

 

 

Европейската заповед за изпълнение намира правната си уредба в Регламент № 1896/2006 на европейския 
парламент и на съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за ЕЗП /Регламента/ - ГПК /чл.625 – 
чл.627/. 

Регламент № 1896/2006 е задължителен в своята цялост и се прилага в държавите-членки с изключение на 
Дания. С Регламента е регламентирана автономна за европейския граждански процес европейска процедура за 
създаване на съдебно изпълнително основание за парично вземане, произтичащо по начало от договорно 
основание, което не се оспорва, но не се изпълнява доброволно. Издадената в резултат от процедурата ЕЗП е 
изпълнително основание на територията на всички държави-членки, като производство по екзекватура е 
изключено.  

Издадената ЕЗП при никакви обстоятелства не може да бъде преразглеждана по същество в държавата- 
членка по привеждане в изпълнение. Също така Регламент № 1896/2006 се отнася само за парични вземания по 
граждански и търговски дела с трансграничен елемент, които са изискуеми към момента на подаване на 
молбата за издаване на ЕЗП. Без значение е размерът на вземането. По смисъла на Регламента казус с 
международен елемент е този, при който поне една от страните има местоживеене или обичайно пребиваване в 
държава-членка, различна от държавата-членка на сезирания съд (чл. 3, ал. 1 Регламент № 1896/2006). 

 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ /ЕЗП/ - Имате ли книгата 
"Как се забогатява за 
един месец?" 

- Имаме я, обаче ви 
препоръчвам още една. 

- Коя? 

- Наказателният 
кодекс! 


