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ВАЖНО! 

 Напомняме Ви, че 
предстои публикуването на 
Годишните финансови 
отчети в Търговския 
регистър като сроковете за 
търговците са, както 
следва:  

за всички други 
търговци по смисъла на 
Търговския закон, освен 
дружествата с 
ограничена 
отговорност и 
едноличните търговци 
 

- в срок до 31 юли 2014 г. 

ВАЖНИ СРОКОВЕ през месец Юли 2014 г. 
ДО 14 ЮЛИ: 

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на 
дължимия ДДС за данъчния период - месец юни. 
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 юни. 
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.11, ал.1 от ЗСВТС на Интрастат декларации –
пристигания/изпращания за месец юни 2014 г.  
ЗСВТС – Подаване съгл. чл.10, ал.1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни 
декларации за юни 2014 г.  

ДО 15 ЮЛИ: 
ЗКПО – Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по ЗКПО  
ЗКПО – тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за  корпоративния данък по 
ЗКПО  
  ДО 20 ЮЛИ:  
ЗСВТС – Подаване съгласно чл.11, ал.2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – 
пристигания/изпращания за месец юни 2014г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение. 
  ДО 25 ЮЛИ:   
ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни  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 юни са направени само частични плащания. 

ДО 31  ЮЛИ:   
ЗДЗП – Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху 
застрахователните премии, дължими за предходния месец. 
ЗДЗП – Подаване на данъчна декларация по чл.14, ал.1 от ЗДЗП за предходното тримесечие 
ЗМДТ – Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за третото тримесечие на 
текущата година. 
ЗКПО – Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО за второ тримесечие.      
ЗДДФЛ – Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2014 г. за придобити доходи от 
стопанска дейност по чл.29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяна за 
ползване на права или имущество и внасяне на окончателните данъци по глава шеста на 
ЗДДФЛ за второто тримесечие на  2014 г. и подаване на данъчна декларация по чл.55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл.201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци 

ДО 25 ЮЛИ: 
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. Юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. Юни 
2014 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени след 25 Юни  2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Май  2014 г.  
 за лицата по чл.4, ал.1 и ал.2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени или 
изплатени през м. Юни  2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Май 2014 г.  
 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за м. Юни 2014 
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. Юни 2014 г. 
  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Юни 2014 г.   
 за морските лица, за положения труд през месец Юни 2014 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 Юни възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през м. 
Юни 2014 г.   
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени след 25 Юни 2014 г., отнасящи се за труд положен през м. Май 2014г.  
 за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълнителни доходи от трудова дейност начислени 
или изплатени през месец Юни 2014 г., отнасящи се за труд положен преди м. Май 2014г.  
 за лицата в неплатен отпуск през м. Юни 2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание. 
 за лицата, които през м. Юни 2014 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. 
Юни 2014 г.     
 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през м. 
Юни 2014 г.  
 за лицата, които през месец Юни 2014 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 ЮНИ 2014 г. 

 
ДВ, Брой 46 от 03.06.2014г. 
ДВ, Брой 47 от 06.06.2014г. 
 Приет е Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения; 
ДВ, Брой 48 от 10.06.2014г. 
ДВ, Брой 49 от 13.06.2014г. 
 Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър; 
 Приет е Закон за ратифициране на Договора за подписка между Република България и 

Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си и Джей Пи Морган 
Секюритиз Пи Ел Си във връзка с емитирането на облигации на стойност до 1 493 000 000 
евро (или до равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече 
траншове, подписан на 21 май 2014 г., Договора за фискално агентство между Република 
България в качеството на емитент.  

 

ДВ, Брой 50 от 17.06.2014г. 
ДВ, Брой 51 от 20.06.2014г. 

ДВ, Брой 52 от 24.06.2014г. 

ДВ, Брой 53  от 27.06.2014г. 

 Приет е Закон за Министерството на вътрешните работи; 

ДВ, Брой 53  от 27.06.2014г. 

 Приет е Указ № 150 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вардун, 
община Търговище, област Търговище, на 12 октомври 2014 г.; 

 Приет е Указ № 151 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Руец, 
община Търговище, област Търговище, на 12 октомври 2014 г. 

 

   Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) 

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките и 
действащо от януари 1999 г. Дейността на ФГВБ е насочена към поддържане стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея. 
Една от неговите основни функции e да изплаща в пълен размер гарантираните суми по влоговете на физически и юридически лица до 196 000 лв. 

Гаранцията на ФГВБ покрива влоговете, направени както в левове, така и във валута. Изплащането на влоговете се извършва само в левове. 
Покритието на гаранцията включва влоговете на български и чуждестранни граждани, както и на български и чуждестранни фирми. Гарантирани 
са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица. Личният влог може да бъде срочен, 
безсрочен, спестовен, разплащателен и т.н. Гаранцията по влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е 
задължена да изплати на клиентите си. 

Гарантирани са също съвместните влогове, както и влоговете в полза на трето лице. ФГВБ гарантира пълното изплащане на паричните 
средства на вложителя във всяка една отделна банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лева. В посочената сума се включват главницата и 
начислените лихви към датата на отнемане на лиценза на банката. ФГВБ гарантира влоговете във всички банки, лицензирани от Българската 
народна банка (БНБ) да приемат влогове, както и в клоновете на български банки в чужбина. Влоговете в клонове на чуждестранни банки от 
държави, които не са членки на Европейския съюз, също се гарантират от ФГВБ, когато в съответната държава не се предоставя гарантиране на 
влоговете, не се гарантират влоговете в клона на банката в чужбина или се осигурява по-ниско покритие или обхват от това на ФГВБ. 

 

                     ПОЛЕЗНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ:  Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) Адвокат хванал 
златния кит. Китът 

му казал: Моля, те 
пусни ме, ще ти 

изпълня три желания! 

Адвокатът му 
отвърнал: Абе какви 

три желания, направо 
отиваме при златаря! 


