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ПОЛЕЗНА БЛАНКА: 

Молба за запор на банкови сметки: 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Март 2017 г. 
ДО 14 МАРТ: 
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 МАРТ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне 
на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари. 
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 февруари. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец февруари 2017 г. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни 
декларации февруари 2017 г. 
ДО 20 МАРТ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец февруари 2016г., за новорегистрираните Интрастат 
оператори с възникнало текущо задължение. 
ДО 25 МАРТ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари 
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 февруари са направени само частични плащания. 
ДО 31 МАРТ:  
ЗДДФЛ –Подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 за доходи по електронен 
път (с ПИК или с ел.подпис), придобити през предходната година, с цел отстъпка 5% 
върху данъка, но не повече от 1000лв. 
ЗДДФЛ - Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната 
декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от 
лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. февруари. 
ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен 
корпоративен данък за предходната година. 
ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за 
предходната година  от бюджетните предприятия. 
ЗКПО – Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за 
предходната година. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които 
за дейността си вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността си от 
опериране на кораби. 

 
 
  

ДО 25 МАРТ : 
 
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. Февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Февруари 
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 Февруари 2017 г., отнасящи се 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 през м. Февруари 2017 г., отнасящи се за труд положен преди м. Януари 2017 г.   

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м.Февруари 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. Февруари 2017 г.  
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 

Февруари 2017 г. 
 за морските лица, за положения труд през месец Февруари 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 Февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Февруари 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 Февруари 2017 г., отнасящи се за труд положен през м. Януари 2017г.   

 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец Февруари 2017г., отнасящи се за труд положен преди м. Януари 2017г.  

 за лицата в неплатен отпуск през м. Февруари 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание.  

 за лицата, които през м. Февруари 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. 
Февруари 2017г.     

 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Февруари 2017 г.   

 за лицата, които през месец Февруари 2017 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 
т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 
или 3 от закона).  

 За морските лица за положения труд през месец Февруари 2017. 
 

 

ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ СРОКОВЕ 
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            ПРИЕТИ, ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 г. 

 
ДВ, Брой 12 от 03.02.2017г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за опазване на околната среда; 
ДВ, Брой 13 от 07.02.2017г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за правната помощ; 
  Приет е за Закон за допълнение и изменение на Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост; 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закон за собствеността и ползването на земеделски 
земи; 

 Приет е Закон за допълнение на Граждански процесуален кодекс; 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие; 
ДВ, Брой 14 от 10.02.2017г. 
ДВ, Брой 15 от 14.02.2017г. 
ДВ, Брой 16 от 17.02.2017г. 
ДВ, Брой 17 от 21.02.2017г. 
ДВ, Брой 18 от 24.02.2017г. 
ДВ, Брой 19 от 28.02.2017г. 

 

България ще въведе прилагането на Регламент на Европейския съюз за създаване на процедура за европейска заповед за запор на 
банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела.  
Целта на законодателните допълнения е улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела въз 
основа на правото на ЕС. Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може да се иска преди 
предявяване на иска от компетентния да разгледа спора по същество първоинстанционен съд. Във всяко положение на делото до 
приключване на съдебното производство ищецът може да иска от съда, пред който делото е висящо, да издаде европейска заповед 
за налагане на запор върху банкови сметки.  
В случай че искането се предявява в рамките на касационното производство, заповедта се издава от въззивния съд. Със Закона за 
допълнение на Гражданския процесуален кодекс се приема още, че издаване на европейска заповед за налагане на запор върху 
банкови сметки може да се иска след постановяване на съдебното решение от първоинстанционния съд, разгледал спора по 
същество, или след одобряване на съдебната спогодба. 
Регламентът установява европейска процедура при трансгранични дела, която дава възможност за ефикасно и бързо запориране на 
средства по банкови сметки. Наличие на трансгранично дело има, когато кредиторът е с местоживеене в една държава-членка, а 
съдът и банковата сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава-членка или когато съдът, разглеждащ молба за 
заповед за запор, се намира в една държава-членка, а банковата сметка - обект на заповедта за запор, е в друга държава-членка. 
Производството по Регламента следва да е бързо и ефективно, поради което се налага определянето на единна точка за контакт, т.е. 
централизиран орган на национално ниво за получаване на искания за банкови сметки, който без забавяне ще предприема 
необходимите действия и ще предоставя исканата информация на запитващия съд. Функцията на информационен орган по чл. 14 
от регламента поема Министерството на правосъдието. 
Предлага се също така промяна в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален 
кодекс, което от 40 лв. се увеличават на  50лв. 
 Промените в тарифите ще създадат необходимите нормативни предпоставки за ефективно прилагане на новия инструмент на ЕС, 
улесняващ трансграничното събиране на вземания, като същевременно ще се гарантира съразмерност и пропорционалност на 
таксите в двете тарифи, както и яснота относно техния размер, посочват от Министерство на правосъдието. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Европейска заповед за запор на банкови сметки  

Съдията пита свидетеля: 
- На какво разстояние се 

намирахте от 
местопроизшествието? 

- На 18 метра и 40 
сантиметра. 

- Какво? Откъде знаете 
толкова точно? 

- Ами след катастрофата 
си отидох до нас, взех една 

рулетка, върнах се и го 
измерих. 
- Защо? 

- Защото знаех, че няма 
начин някой от вас да не 
ми зададе този идиотски 

въпрос. 


