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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 31 юни 2017 г. 

    ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Април 2017 г. 
ДО 14 АПРИЛ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец март. 
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 март. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –пристигания/изпращания 
за месец март  2017 г. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации 
за март 2017 г. 
ДО 15 АПРИЛ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари,февруари, март и април 
ЗКПО – Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък . 
ЗДДФЛ - Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ за изплатени през 
предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за 
ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало 
издаването им преди тази дата. 
ДО 20 АПРИЛ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец март 2017г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение. 
ДО 25 АПРИЛ: 
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март 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 март, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово 
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 април. 
ДО 30 АПРИЛ:  
ЗКПО - Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за първо тримесечие. 
ЗМДТ – Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка 5 на сто. 
ЗМДТ – Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка 5 на сто. 
ЗДДФЛ – Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2017г. за придобити доходи от 
стопанска дейност и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество. 
ЗДДФЛ - Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от 
физическите лица през предходната година  и внасяне на дължимия по декларацията данък. 
ЗДДФЛ - Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 
2017г. 

 
ДО 25 АПРИЛ : 
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. Март  възнаграждения, които се отнасят за труд, 
положен през м. Март  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 Март 2017 г., отнасящи се 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 през м. Март 2017 г., отнасящи се за труд положен преди м. Февруари 2017 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Март  
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.  Март 2017 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през 
м.Март  2017 г. 
 за морските лица, за положения труд през месец Март  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 Март  възнаграждения, които се отнасят за труд, 
положен през м. Март 2017г. 
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени след 25 Март 2017 г., отнасящи се за труд положен през м. Февруари 
2017г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност 
начислени или изплатени през месец Март 2017 г., отнасящи се за труд положен преди м. 
Февруари 2017г..  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Март 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 
 за лицата, които през м. Март  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. Март 2017 г.   
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през 
м. Март 2017 г.  
 за лицата, които през месец Март 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 МАРТ 2016 г. 

 ДВ, Брой 20 от 07.03.2017г. 
ДВ, Брой 21 от 10.03.2017г. 
ДВ, Брой 22 от 14.03.2017г. 
ДВ, Брой 23 от 17.03.2017г. 
ДВ, Брой 24 от 21.03.2017г. 
ДВ, Брой 25 от 24.03.2017г. 
ДВ, Брой 26 от 28.03.2017г. 
ДВ, Брой 27 от 31.03.2017г. 
 

 

 
 

 

Правна уредба: чл. 135 ЗЗД „Кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е 
знаел за увреждането. Когато действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял, трябва също да е знаело за увреждането. Недействителността не засяга правата, които трети 
добросъвестни лица са придобили възмездно преди вписване на исковата молба за обявяване на недействителността. (2) Знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице 
е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника. (3) Когато действието е извършено преди възникване на вземането, то е недействително само ако е било предназначено от 
длъжника и лицето, с което той е договарял, да увреди кредитора. (4) Кредиторите, в чиято полза е обявена недействителността, се удовлетворяват от сумата, получена от публичната продан 
преди третото лице, тогава когато то участвва в разпределението с вземане, произтичащо от обявяване на недействителността.“ Приложение: Длъжникът може да извършва действия, с които 
да увреди своите кредитори, като съзнателно намалява имуществото си. Срещу тези негови действия кредиторът от своя страна има право на т.нар. Павлов иск. Например ако длъжникът е 
дарил свой недвижим имот единствено с цел да не може кредиторът по-късно да си събере парите чрез неговата принудителна продажба, той може да предяви иск във връзка с дарението. 
Ако искът му бъде уважен, спрямо него ще се счита, че дарението никога не е извършвано. Кредиторът ще може да инициира публична продан на имота все едно е на длъжник и да се 
удовлетвори от цената при продажбата.  Предпоставки: На първо място трябва да е налице някакво вземане, възникнало и непогасено, това най-често е парична сума, но може да бъде 
движима/недвижима вещ или някакво задължение, породено от договор, като не е необходимо длъжника да е осъден за вземането. Вземането на кредитора трябва да е възникнало преди 
извършването на действието, което се атакува, защото кредиторът е разчитал на онова имущество, което длъжникът е имал в момента на възникването на вземането на кредитора. Затова и 
интересите на третите лица трябва да бъдат предпочетени пред интереса на кредитора - кредиторът не би следвало да може да отменя действия, които са извършени много време преди той 
да стане кредитор - това би било намеса в чужда правна сфера. Но това правило познава едно изключения, уредено в чл. 135/3: ако длъжникът и лицето, с което той е договарял са действали с 
цел да увредят кредитора кредиторът може да атакува това действие, дори и то да е извършено преди възникването на вземането на кредитора (достатъчно е наличието на намерение за 
увреждане, а не е необходимо наличието на измама). Кога има такова намерение трябва да се докаже от кредитора с всички допустими от закона доказателствени средства. На второ място 
трябва да е налице увреждащо действие от страна на длъжника спрямо кредитора, само кредиторът на длъжника може да атакува действията му. Действието може да бъде всякакъв 
гражданскоправен акт: едностранна сделка, договор, юридическа постъпка.Действието може да бъде възмездно или безвъзмездно , но задължително трябва да има увреждащ характер. На 
последно място, длъжникът трябва да е знаел че уврежда конкретния кредитор. Упражняване на правото: Чрез иск. Искът се предявява срещу длъжника и лицето, което е придобило права 
от него. Решението трябва да бъде еднакво за длъжника и за третото лице и те са необходими другари в процеса.Правото се погасява с 5 годишна давност. Действие на решението: Ако бъде 
уважен искът атакуваното действие се обявява за недействително, но тази недействителност е относителна - тя ползва само кредитора-ищец и то само до размера на неговото право (смята се 
че тази недействителност има обратно действие от деня на извършването на действието, а не на влизането на решението в сила и основанието за това виждане е да се защити кредитора). Но 
кредиторът не може да се разпорежда с правата по силата на решението - той трябва по общия ред да насочи изпълнението към тези права. Решението по чл. 135 ползва само кредитора - 
ищец, а не и останалите кредитори. За тях действието е действително. Действителността се запазва и по отношение на третото лице, с което длъжникът е договарял, но действието не може да 
прехвърли на това трето лице права (то остава действително, но третото лице не може да стане носител на правата, които е трябвало да му бъдат прехвърлени от длъжника). В този случай 
длъжникът отговаря за неизпълнение. Разбира се това действие (непрехвърляне на правата) се отнася само да размера на вземането на кредитора: ако напр. атакуваното действие има за 
предмет по-голямо по стойност право, отколкото е вземането на кредитора, за горницата това действие ще породи действие за третото лице. Тъй като третото лице също е кредитор на 
длъжника и също може да насочи принудителното изпълнение срещу имотите на длъжника то се удовлетворява обаче след кредитора, защото то или е получило нещо безвъзмездно или е 
знаело, че се уврежда кредитора. Така че когато се насочи принудителното изпълнение по отношение на атакуваното по 135 право, ако то е недостатъчно да се удовлетворят и кредитора и 
третото лице третото лице ще понесе риска от тази недостатъчност на имуществото. Възможно е обаче правата, предмет на отмененото действие да бъдат прехвърлени (условно казано) на 
четвърто лице от  третото лице. Какво става с тези права? - след отмяната засягат ли се те или не? Ако предмет на атакуваното действие са движими вещи, прилага се чл.78 ЗС - ако са налице 
предпоставките на чл. 78 четвъртото лице (трето лице - контрахент на третото лице) запазва правата си. Но при недвижимите имоти, за да може това четвърто, пето или шесто лице да запази 
правата върху недвижимите имоти трябва да е било от една страна добросъвестно, т.е. да не е знаело, че купува имот, който е предмет на увреждащо кредиторите действие и от друга страна, 
сделката, по която то придобива права трябва да е вписана преди вписването на исковата молба по чл. 135. Чрез възражение. 

ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: Отменителен/Павлов иск 

Колкото пъти се 
запозная с  

някой адвокат, 
прокурор,  

съдия или полицаи, все 
повече се  

убеждавам, че 
истината,  

само истината и 
цялата  

истина, са три съвсем  

различни неща... 

 


