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ВАЖНО! 

Напомняме Ви, че 
предстои публикуването 
на Годишните финансови 

отчети в Търговския 
регистър, като сроковете 

за всички търговци по 
смисъла на Търговския 

закон са до 30 юни 2017 г. 

 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Юни 2017г. 
ДО 14 ЮНИ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни 
регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май. 
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 май. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец май 2017 г.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за 
неподаване на месечни декларации за май 2017 г.  
ДО 15 ЮНИ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по 
ЗКПО.  
ДО 20 ЮНИ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат 
декларации – пристигания/изпращания за месец май 2017г., за 
новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо 
задължение. 
ДО 25 ЮНИ:   
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през 
месец май за доходи от трудови правоотношения.  
ЗДДФЛ – Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по 
реда на чл. 42, ал. 6 върху брутния размер на сумата от частичните 
плащания по трудови правоотношения, направени през месец май, 
когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от 
трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юни. 
ДО 30 ЮНИ:   
ЗМДТ – Плащане на ½  от данъка върху недв.имоти за текущата година. 
ЗМДТ - Плащане на ½ от данъка върху превозните средства за текущата 
година. 

 ДО 25 ЮНИ: 
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. Май възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Май 
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 Май  2017 г., отнасящи се за труд положен през м. Април 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. Май 2017 г., отнасящи се за труд положен преди м. Април 2017 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Май 2017г. 
 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. Май 2017 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Май 2017 г.   
 за морските лица, за положения труд през месец Май 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 Май възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Май 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 Май 2017 г., отнасящи се за труд положен през м. Април 2017г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец Май 2017г., отнасящи се за труд положен преди м. Април 2017г.  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Май 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 
 за лицата, които през м. Май 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. 
Май 2017г.     
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Май 2017г.  
 за лицата, които през месец Май 2017 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 МАЙ 2017 г. 

 ДВ, Брой 35 от 02.05.2017г. 
ДВ, Брой 36 от 05.05.2017г. 
ДВ, Брой 37 от 09.05.2017г. 
ДВ, Брой 38 от 12.05.2017г. 
 

ДВ, Брой 39 от 16.05.2017г. 
ДВ, Брой 40 от 19.05.2017г. 
ДВ, Брой 41 от 23.05.2017г. 
ДВ, Брой 42 от 26.05.2017г. 
ДВ, Брой 43 от 30.05.2017г. 

                    

Най-често такива искове се водят срещу юридически лица – търговски дружества (фирми) и различни държавни органи. Колективен иск може да 
бъде предявен от името на неопределен брой лица, увредени от едно и също нарушение, когато техният кръг не може да бъде определен поради 
характера на нарушението.  Колективният иск има няколко варианта според това какво точно засегнатите лица искат да бъде установено от съда: 
Ако искаме от съда само и единствено да установи увреждащото действие, неговия противоправен характер и вината, тогава говорим за 
установителен иск за факти. Вторият вариант е осъдителен иск – съда може да предприеме стъпки в три насоки: Да осъди нарушителя да 
преустанови нарушението; Да осъди нарушителя да поправи последиците от нарушението; Да осъди нарушителя да заплати обезщетение за 
претърпените вреди.  

Колективните искове са приложими и при някои видове акционерни дружества при иск за отмяна на решение на общото събрание, когато 
то противоречи на разпоредби на закона или на учредителния договор. Например при акционерно дружество с издадени акции на приносител. 

Най-често колективни искове се предявяват обаче при нарушение на колективни интереси на потребители. В тези случаи от съда се иска да 
осъди нарушителя да преустанови нарушението или да му забрани извършването на действия или търговски практики, които са в нарушение на 
колективните интереси на потребителите. Такива искове се водят от сдружения за защита на потребителите, които са включени в списък на 
министъра на икономиката. 

Процедура - подава искова молба пред съответния окръжен  съд. Най-често такива искове се предявяват от специални организации за 
защита от подобни нарушения (например Сдружение за опазване на правата на болните от дадено заболяване). Особеност е, че към исковата молба 
трябва да се приложи доказателство за възможностите на ищеца (лицето или организацията, подало исковата молба) да понесе финансовите 
тежести по водене на делото. Такова доказателство може да е извлечение от банковата му сметка. Подобно доказателство е необходимо, тъй като 
обикновено държавната такса при колективните искове е значителна. Това се обяснява обикновено с широкия кръг засегнати лица. След получаване 
на исковата молба, съдът трябва да определи подходящ начин за разгласяването й. Да определи начин, по който всички увредени лица да разберат, 
че е започнало подобно дело. Така например разгласяването може да стане чрез медиите. Съдът определя и срок, в който увредените лица следва да 
заявят дали ще участват в делото, или ще защитават правата си самостоятелно. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Колективен иск 

 

Защо акулите не 
нападат адвокати? 

Професионална 
солидарност. 


