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ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Октомври 2016 г. 

ДО 14 ОКТОМВРИ: 
ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри 
и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември. 
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 
септември. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец септември 2015 г.   
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване 
на месечни декларации за септември 2015 г.    
ДО 15 ОКТОМВРИ:   
ЗКПО – Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по 
ЗКПО.  
ДО 20 ОКТОМВРИ:    
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец септември 2015г., за новорегистрираните 
Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.  
ДО 25 ОКТОМВРИ:  
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец 
септември 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 септември са 
направени само частични плащания.  
ДО 31 ОКТОМВРИ:    
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на 
данъка върху застрахователните премии, дължими за предходния месец. 

 

ДО 25 ОКТОМВРИ:   
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. Септември  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Септември  2016г.    
 за лицата по чл.4, ал.1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или 
изплатени след 25 Септември  2015 г., отнасящи се за труд, положен през м. Август  2016 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или 
изплатени през м. Септември  2015 г., отнасящи се за труд, положен преди м. Август  2016 г.   
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. 
Септември  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. Септември  2016 г.   
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Септември  2016г.    
 за морските лица, за положения труд през месец Септември  2016г.   
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 Септември  възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Септември  2016 г.     
 за лицата по чл. 4, ал. 1  от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или 
изплатени след 25 Септември  2016 г., отнасящи се за труд, положен през м. Август 2016г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през месец Септември  2016 г., отнасящи се за труд, положен преди м. Август 2016г.   
 за лицата в неплатен отпуск през м. Септември  2016 г., които не са подлежали на осигуряване на 
друго основание.    
 за лицата, които през м. Септември  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. 
Септември  2016 г.      
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Септември  2016 г.   
 за лицата, които през месец Септември  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 СЕПТЕМВРИ 2016 г. 

 

ДВ, Брой 69 от 02.09.2016г.  
ДВ, Брой 70 от 09.09.2016 г. 
 Приет е Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху 

добавената стойност 
 Приета е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и 
достъп до търговския регистър 

ДВ, Брой 71 от 13.09.2016 г. 
   Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация 

ДВ, Брой 72 от 14.09.2016 г. /извънреден/ 
 

ДВ, Брой 73 от 16.09.2016г. 
ДВ, Брой 74 от 20.09.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 
ДВ, Брой 75 от 27.09.2016г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 
ДВ, Брой 76 от 30.09.2016г. 
 Приет е Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови 

инструменти 
 

Според чл. 23 ЗМТА арбитражното производство започва в деня, когато ответникът е получил искане спорът да бъде отнесен до арбитраж, освен ако страните са 
уговорили друго. Предвид разпоредбата на ЗМТА началото на процедурата е различно в зависимост от вида на арбитража. 

Образуването на инцидентен арбитраж предхожда по време отнасянето на спора до него. Поканата на едната до другата страна на арбитражното споразумение да 
определи своя арбитър или искането да се започнат преговори за определяне на единствения арбитър е началото на арбитражната процедура. 

Когато арбитражът е институционен и това е предвидено в правилника му, процедурата започва с искова молба (чл. 4 ПАСБТПП). В този случай преди да е образуван 
решаващият състав е възможно спорът да бъде отнесен пред арбитраж. Моментът на започване на арбитражното производство е получаването на препис от исковата молба от 
ответника. 

Арбитражният процес е договорно уреден, диспозитивното начало важи при него с по-голяма сила отколкото в съдебния процес. Съгласно чл. 24 ЗМТА страните могат 
да се споразумеят за процедурата, която АС трябва да спазва при водене на делото. С избора на арбитражна институция се счита, че страните са приели и неговите правила за 
разглеждане на делото, т.е. процедурата е отново определена от тях. При липса на споразумение АС разглежда делото по начин, който смята за подходящ. Във всички случаи той 
е длъжен да предостави на всяка от страните равни възможности да защитят своите права. Когато арбитражът е международен, страните могат да изберат и материалното право, 
което ще се прилага за разрешаване на спора - чл. 47, т. 2 ЗМТА. 

Мястото на разглеждане на делото и езикът, на който се води производството, се определят също по съгласие на страните - чл. 25 и 26 ЗМТА. 
За доказването в арбитражното производство важи договорната свобода на страните. Страните могат да изключат един вид доказателствени средства и да придадат 

задължителен характер на друг. Ако липсват уговорени правила, ще се прилагат диспозитивните разпоредби на ЗМТА (арг. чл. 38 ЗМТА). АС може да допусне писмени 
показания на свидетел тъй като не е обвързан с чл. 164 ГПК. 

Съгласно чл. 36 ЗМТА АС може да назначи едно или повече вещи лица. По този начин, по свой почин, той има право да попълва доказателствения материал по делото 
до момента на приключване на устните състезания. Арбитражното производство е едноинстанционно. То не може да бъде атакувано поради непълнота на доказателствата. С 
оглед постановяване на правилно решение, основано на всички необходими доказателства по делото императивната разпоредба на чл. 37 ЗМТА задължава държавния съд да 
оказва съдействие на АС по молба на заинтересованата страна с одобрение на АС или по искане на самия него. Събирането на доказателството ще бъде извършено по реда на 
ГПК. Чл. 208 ГПК определя местната компетентност на районния съд. 

Съгласно чл. 9 ЗМТА държавният съд съдейства и за обезпечаване на доказателствата. Когато искането е отправено от страните, не е необходимо одобрението на АС. 
Предаването на представените писмени доказателства и заключения на вещи лица става по правилата за уведомяване, предвидени в чл. 32 ЗМТА. Според чл. 31, ал. 2 

ЗМТА то трябва да бъде своевременно извършено. 
АС има власт само спрямо страните, но не и спрямо трети лица. С оглед на това е разпоредбата на чл. 21 ЗМТА, която съдържа като обезпечителна мярка 

възможността АС по искане на една от страните да задължи другата да вземе подходящи мерки за обезпечаване правата на молителя, ако страните не са уговорили друго. При 
неизпълнение на задължението страната отговаря за вреди по чл. 79 ЗЗД. Според чл. 9 ЗМТА всяка от страните по арбитражно споразумение може да поиска от съд преди или 
по време на арбитражното производство обезпечаване на иска или на доказателствата. Производството пред държавния съд се развива по правилата на чл. 389 и сл. ГПК. 

 

                     ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО 
Студент по право влиза половин 
час преди края на изпита. Сяда и 
започва да пише, а изпитващият 
му казва, че няма да му приеме 
работата и по-добре да си отива 
и да не си губи времето. Когато 
изпитното време свършва, 
всички си оставят работите на 
бюрото на квестора. Идва и 
нашият човек, а оня му вика:  

- Нали ви казах да не пишете! Не 
ви приемам работата. 

А студентът злобно пита: 

- Вие знаете ли кой съм аз? 

- Не. 

Студентът мушка листа си 
между всички други и нагло 
казва: 

- Не ви и трябва... 


