ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2021 г.
І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ
ЯНУАРИ
До 10-ти януари:
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или
оператори на 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 телефонните или операторите на друга електронна съобщителна
услуга.
До 14-ти януари:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец декември на предходната година.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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 декември на предходната
година. Регистрираното лице, което през данъчния период – месец декември на предходната
година, изпраща или транспортира стоки от територията на страната до територията на друга
държава членка под режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период
настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел
„Г“ на VIES-декларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец декември 2020 г.
До 15-ти януари:
ЗДДС
1. Определяне на акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС и уведомяване на ТД на НАП –
София от данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б от ЗДДС, установено по
седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, за
да се смята за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, с изключение на случаите, когато в
този срок се регистрира по чл. 154 от ЗДДС или в друга държава членка за прилагане на режим
извън Съюза. В този случай лицето подава до 15 януари 2021 г. включително заявление за
регистрация по реда на чл. 101 от ЗДДС в ТД на НАП – София.
2. Определяне на акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС от данъчно задължено лице,
регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в
Обединено кралство Великобритания, за да се счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от
ЗДДС. В този случай лицето подава до 15 януари 2021 г. включително заявление за регистрация по
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реда на чл. 101 от ЗДДС в ТД на НАП по чл. 8 от ДОПК. Заявлението се подава от определения от
лицето акредитиран представител.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на предходната година върху
хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец декември на предходната година.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец декември на предходната година.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец декември на предходната година.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец
декември на предходната година.
До 20-ти януари:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното
календарно тримесечие и внася дължимия данък.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец декември 2020 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
До 25-ти януари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември на предходната
година за доходи от трудови правоотношения.
2. 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 декември на предходната година, когато пълният размер на начислените от работодателя
доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 януари.
До 30 януари:
ЗМДТ
Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за
предходната календарна година.
До 31-ви януари:
ЗКПО
Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната година данъци
при източника по ЗКПО.
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ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната година
окончателни данъци по глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от
местни физически лица за доходи от източници в чужбина.
2. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през месец декември на предходната година.
3. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ,
удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите
лица през четвъртото тримесечие на предходната данъчна година, в случаите когато лицето,
придобиващо дохода, писмено е декларирало пред предприятието или самоосигуряващото се лице
– платец на дохода, че желае удържане на данък за тези доходи.
4. Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите
от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са
работодатели по основно трудово правоотношение
5. Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване платци на доходи, предоставят информация за доходите от наем или друго възмездно
предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите от управление и контрол,
от участие в управителни и контролни органи на предприятия, подлежащи на облагане по реда на
чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на
друга държава - членка на Европейския съюз. Когато платецът на доходите не е предприятие или
самоосигуряващо се лице, информацията се предоставя от чуждестранното физическо лице,
местно на друга държава – членка на Европейския съюз.
ЗДЗП
Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните
премии, дължим за четвъртото тримесечие на предходната година.
ЗМДТ
1. Подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/
данък за текущата година.
2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година.
Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен
/патентен/ данък според декларираните данни, ползват отстъпка от 5 на сто.
ФЕВРУАРИ
До 10-ти февруари:
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-ти февруари:
ЗДДС
1.Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец януари.
2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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 януари. Регистрираното лице,
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което през данъчния период – месец януари изпраща или транспортира стоки под режим на
складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава
членка и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а,
ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец януари е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия,
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец януари 2021 г.
До 15-ти февруари:
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец януари.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец януари.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец януари.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец
януари.
До 20-ти февруари:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец януари 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
До 25-ти февруари:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови
правоотношения.
2. 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 януари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 февруари.
3. Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на
предходната година на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови
правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.
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До 28-ми февруари:
ЗМДТ
Подаване на данни по чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на
недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през м. януари.
2. Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през
предходната година.
3. Подаване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени през предходната година доходи
по трудови правоотношения.
МАРТ
До 10-ти 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-ти март:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец февруари.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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. Регистрираното лице,
което през данъчния период – месец февруари изпраща или транспортира стоки под режим на
складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава
членка и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а,
ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец февруари е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец февруари 2021 г.
До 15-ти март:
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Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец февруари.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец февруари.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец февруари.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец
февруари.
До 20-ти март:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец февруари 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
До 25-ти март:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от
трудови правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху
брутния размер на сумата от частичните плащания, направени през месец февруари, когато
пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец
не е изплатен до 25 март.
До 31-ви март:
ЗДДС
Определяне на акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС и писмено уведомяване на
компетентната ТД на НАП от данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или
чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство
Великобритания или в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за
взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, за да се
счита за регистрирано по закона.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през месец февруари.
2. Подаване по електронен път (с ПИК или с електронен подпис) на годишна данъчна декларация
по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна
основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, придобити през
предходната година и внасяне на дължимите по декларацията данъци от лица, които имат право и
желаят да ползват отстъпка от 5 на сто върху дължимите по декларацията данъци, но не повече от
500 лв. в общ размер.
АПРИЛ
До 10-ти април:
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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-ти април:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец март.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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. Регистрираното лице,
което през данъчния период месец март изпраща или транспортира стоки под режим на
складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава
членка и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а,
ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец март е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец март 2021 г.
До 15-ти април:
ЗКПО
1. Деклариране на месечните и тримесечните авансови вноски за корпоративния данък.
2. Внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и
април по ЗКПО.
3. Внасяне на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по
ЗКПО.
4. Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие върху хазартната дейност от игри с
игрални автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец март.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец март.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
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и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец март.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец март.
До 20-ти април:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното
календарно тримесечие и внася дължимия данък.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец март 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти април:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови
правоотношения.
2. 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-ти април:
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ тримесечие на текущата година.
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за първо тримесечие.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне на дължимия авансово данък от физически лица, придобили доходи от
стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване
на права или имущество през първото тримесечие на годината, когато платецът на дохода не е
задължен да удържа данъка.
2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ,
удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите
лица през първото тримесечие на годината.
3. Деклариране и внасяне на дължимите за първото тримесечие окончателни данъци по глава
шеста от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от местни физически лица за
доходи от източници в чужбина.
4. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през месец март.
5. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, подлежащи на
облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, придобити от физическите лица през
предходната година, както и за доходи от източници в чужбина, подлежащи на облагане с
окончателен данък, придобити от местни физически лица през предходната година. Внасяне на
дължимите по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа и окончателен данък,
дължим от местни физически лица за доходи от източници в чужбина).
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6. Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от работодателите за доходи по трудови
правоотношения, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на чуждестранни
физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз.
7. Предоставяне на информация по електронен път от пенсионноосигурителните дружества по
глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване за пенсиите, начислени и/или
изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава - членка
на Европейския съюз.
8. Предоставяне на информация по електронен път от застрахователите по смисъла на Кодекса за
застраховането за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през предходната година в
полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, при настъпило
застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в друг обмен на
информация между държавите – членки на Европейския съюз.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните
премии, дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
МАЙ
До 10-ти май:
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-ти май:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец април.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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 април. Регистрираното лице,
което през данъчния период - месец април изпраща или транспортира стоки под режим на
складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга държава
членка и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а,
ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец април е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
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Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец април 2021 г.
До 15-ти май:
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по ЗКПО.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец април.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец април.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец април.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец април.
До 20-ти май:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за
месец април 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
До 25-ти май:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови
правоотношения.
2. 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 април, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 май.
До 31-ви май:
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през месец април.
ЮНИ
До 10-ти юни:
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-ти юни:
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ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец май.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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. Регистрираното лице, което
през данъчния период – месец май изпраща или транспортира стоки от територията на страната до
територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване и/или
когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от
ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец май е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец май 2021 г.
До 15-ти юни:
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по ЗКПО.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1.Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец май.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец май.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец май.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец май.
До 20-ти юни:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за
месец май 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от трудови
правоотношения.
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2. 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 май, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юни.
До 30-ти юни:
ЗКПО
1. Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен
данък за предходната година.
2. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната
година от бюджетните предприятия.
3. Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната
година от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от
опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от
опериране на кораби.
4. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година.
ЗДДС
1. Уведомяване по електронен път на компетентната ТД на НАП от регистрирано лице по реда на
чл. 97б или 98 от ЗДДС, когато е избрало да се регистрира за прилагане на режим в Съюза, режим
извън Съюза или за режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или
територии, в друга държава членка или по чл. 154 от ЗДДС. В този случай това лице не се счита за
регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, считано от 01.07.2021 г.
2. Подаване на заявление за регистрация от данъчно задължените лица и представителите, които
действат от тяхно име и за тяхна сметка, които отговарят на условията за регистрация по чл. 154,
156 и 157а от ЗДДС.
3. Подаване от регистрираните лица по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС на заявление за актуализация
на данните в подадено от тях заявление за регистрация, за да могат същите да продължат
регистрацията си за прилагане на режим в Съюза или режим извън Съюза.
ЗМДТ
1. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата
година.
2. Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата
година.
3. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
4. Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
ЗДДФЛ
1. Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година от лицата, извършващи
стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните
търговци, както и от физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.
2. Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходите, подлежащи на
облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ и внасяне на дължимия по
декларацията данък от лица, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на
Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по
чл. 29а от ЗДДФЛ.
3. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през месец май.
ЮЛИ
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До 10-ти юли:
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-ти юли:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец юни.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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. Регистрираното лице,
което през данъчния период – месец юни изпраща или транспортира стоки от територията на
страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване
и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т.
3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец юни е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за
месец юни 2021 г.
До 15-ти юли:
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по ЗКПО.
2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за второ тримесечие за корпоративния данък по
ЗКПО.
3. Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесечие върху хазартната дейност от игри с
игрални автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец юни.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец юни.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец юни.
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4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец юни.
До 20-ти юли:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното
календарно тримесечие и внася дължимия данък.
(За подаване на декларация по досегашната глава осемнадесета за последния данъчен период
преди влизането в сила на този закон и за внасяне на изискуемия за същия период данък се
прилага досегашният ред - § 66 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.).
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец юни 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти юли:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови
правоотношения.
2. 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 юни, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 юли.
До 31-ви юли
ЗМДТ
1. 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
1. Деклариране и внасяне на дължимия авансово данък от физически лица, придобили доходи от
стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване
на права или имущество през второто тримесечие на годината, когато платецът на дохода не е
задължен да удържа данъка.
2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ,
удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите
лица през второто тримесечие на годината.
3 Деклариране и внасяне на дължимите за второто тримесечие окончателни данъци по глава шеста
от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от местни физически лица за доходи от
източници в чужбина.
4. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през месец юни.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните
премии, дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
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АВГУСТ
До 10-ти август:
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-ти август:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец юли.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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 юли. Регистрираното лице,
което през данъчния период – месец юли изпраща или транспортира стоки от територията на
страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване
и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т.
3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец юли е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец юли 2021 г.
До 15-ти август:
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по ЗКПО.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец юли.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец юли.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец юли.
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4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец юли.
До 20-ти август:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за
месец юли 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти август:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови
правоотношения.
2. 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 юли, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 август.
До 31-ви август:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност,
ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, по които получатели са данъчно
незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в
държава членка, за данъчен период – месец юли и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС на справкадекларация, ако последният ден на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася
декларацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията
до последния ден на месеца, включително.
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през месец юли.
СЕПТЕМВРИ
До 10-ти септември:
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-ти септември:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец август.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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 август. Регистрираното лице,
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което през данъчния период – месец август изпраща или транспортира стоки от територията на
страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване
и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т.
3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец август е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за
месец август 2021 г.
До 15-ти септември:
ЗКПО
Внасяне на месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по ЗКПО.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец август.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец август.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец август.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец август.
До 20-ти септември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за
месец август 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови
правоотношения.
2. 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 август, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 септември.
До 30-ти септември:
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ЗКПО
Възможност за еднократно подаване на нова годишна декларация за корекция на данъчния
финансов резултат и данъчното задължение за предходната година, за която е подадена годишна
данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл.
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност,
ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, по които получатели са данъчно
незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в
държава членка, за данъчен период – месец август и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС на справкадекларация, ако последният ден на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася
декларацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията
до последния ден на месеца, включително.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през месец август.
2. Възможност за еднократно подаване на нова годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
за предходната година при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата
и определените задължения.
3. Възможност при откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице със
справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за предходната година, след 28 февруари задължените лица да
правят промени в тези данни.

ОКТОМВРИ
До 10-ти октомври:
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-ти октомври:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец септември.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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. Регистрираното
лице, което през данъчния период – месец септември изпраща или транспортира стоки от
територията на страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на
стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на
лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец септември е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
18

като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за
месец септември 2021 г.
До 15-ти октомври:
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по ЗКПО.
2. Деклариране и внасяне на данъка за трето тримесечие върху хазартната дейност от игри с
игрални автомати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец септември.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец септември.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец септември.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец
септември.

ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за
месец септември 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
До 25-ти октомври:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от
трудови правоотношения.
2. 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 септември, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 октомври.
До 31-ви октомври
ЗМДТ
1. Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.
2. Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.
3. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие на текущата година.
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ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за трето тримесечие.
ЗДДС
1. Регистрирано лице по чл. 154 от ЗДДС за доставки на услуги с получатели данъчно
незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в
държава членка, или по чл. 156 от ЗДДС за доставки на услуги, по които получатели са данъчно
незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребивават в
друга държава членка, в която данъчно задълженото лице няма постоянен обект, и/или
вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, и/или вътрешни
дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, подава справка-декларация за
предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
2. Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност,
ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, по които получатели са данъчно
незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в
държава членка, за данъчен период – месец септември и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 154, чл. 156 и/или чл. 157а от
ЗДДС на справка-декларация, ако последният ден на месеца, следващ данъчния период, за който
се отнася декларацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справкадекларацията до последния ден на месеца, включително.
ЗДДФЛ
1 Деклариране и внасяне на дължимия авансово данък от физически лица, придобили доходи от
стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване
на права или имущество през третото тримесечие на годината, когато платецът на дохода не е
задължен да удържа данъка.
2. Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ,
удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите
лица през третото тримесечие на годината.
3. Деклариране и внасяне на дължимите за третото тримесечие окончателни данъци по глава шеста
от ЗДДФЛ, с изключение на окончателния данък, дължим от местни физически лица за доходи от
източници в чужбина.
4. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през м. септември.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните
премии, дължим за предходното тримесечие.
2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
НОЕМВРИ
До 10-ти ноември:
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-ти ноември:
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ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец октомври.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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 октомври. Регистрираното лице,
което през данъчния период – месец октомври изпраща или транспортира стоки от територията на
страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване
и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т.
3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец октомври е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец октомври 2021 г.
До 15-ти ноември:
ЗКПО
1. Краен срок за деклариране на намаляване или увеличаване на месечните и тримесечните
авансови вноски за корпоративен данък съгласно чл. 88 от ЗКПО.
2. Внасяне на месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по ЗКПО.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец октомври.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец октомври.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец октомври.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец
октомври.
До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец октомври 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
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До 25-ти ноември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от
трудови правоотношения.
2. 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 октомври, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 ноември.
До 30-ти ноември:
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност,
ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, по които получатели са данъчно
незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в
държава членка, за данъчен период – месец октомври и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС на справкадекларация, ако последният ден на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася
декларацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията
до последния ден на месеца, включително.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през месец октомври.
2. Дипломатическите представителства на други държави, които желаят от началото на
следващата година да преустановят внасянето на данък за доходите от трудови правоотношения,
сключени с местни физически лица, въз основа на направен от тях избор по реда на ЗДДФЛ,
писмено уведомяват компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите.
ДЕКЕМВРИ
До 1-ви декември:
ЗКПО
1. Внасяне на месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по ЗКПО.
2. Внасяне на тримесечните авансови вноски за трето тримесечие за корпоративния данък по
ЗКПО.
До 10-ти декември:
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-ти декември:
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за данъчния период - месец ноември.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по
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чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на
територията на друга държава членка за данъчния период – месец ноември. Регистрираното лице,
което през данъчния период – месец ноември изпраща или транспортира стоки от територията на
страната до територията на друга държава членка под режим на складиране на стоки до поискване
и/или когато през този период настъпи промяна, включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т.
3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.
Забележка: Регистрирано лице, което през данъчния период – месец ноември е извършило
вътреобщностни доставки, по които получатели са данъчно задължени лица или данъчно
незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия, или доставки
като посредник в тристранна операция, по които получатели са данъчно задължени лица или
данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на ДДС в Северна Ирландия
подава VIES-декларация. Регистрирано лице, което прехвърля стоки, представляващи част от
неговите стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под
режим на складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна,
включително замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIESдекларацията.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
месец ноември 2021 г.
До 15-ти декември:
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през месец ноември.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през месец ноември.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през месец ноември.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месец
ноември.
До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за
месец ноември 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо
задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови
правоотношения.
2. 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 ноември, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25 декември.
До 31-ви декември:
ЗМДТ
23

1. Краен срок за подаване на декларация по чл. 61х от ЗМДТ и за плащане на данъка за
таксиметров превоз на пътници за следващата година /данъкът се плаща при получаване на
разрешението за упражняване на дейността/.
2. Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на
имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал. 1 от ЗКПО за упражняване на правото на избор за
облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.
2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО от чуждестранни юридически лица, които са
избрали да преизчислят данъка, удържан при източника.
3. Деклариране и внасяне на данъка върху допълнителните разходи на народните представители.
ЗДДС
Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на
стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност,
ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, по които получатели са данъчно
незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в
държава членка, за данъчен период – месец ноември и внася дължимия данък.
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС на справкадекларация, ако последният ден на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася
декларацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията
до последния ден на месеца, включително.
ЗДДФЛ
1. Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през месец ноември.
2. Подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за
облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ от началото на следващата
година от физически лица – регистрирани като земеделски стопани.
3. Подаване на декларация за избор по чл. 29а, ал. 6, т. 2 от ЗДДФЛ от физически лица –
регистрирани като земеделски стопани, които са се облагали с данък върху годишната данъчна
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ поне пет последователни години и от началото на следващата година
желаят да преминат към облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ.
4. Дипломатическите представителства на други държави, които са избрали от началото на
следващата година да определят, удържат и внасят данък за доходи от трудови правоотношения,
сключени с местни физически лица, във връзка с извършваните от представителствата функции в
Република България, уведомяват компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите.

II. ОБЩО ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИ
До 10-о число:
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-о число:
ЗДДС
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1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия
ДДС за предходния данъчен период.
2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни
доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово
плащане (цялостно или частично) от 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 предходния данъчен период. (Забележка: Регистрирано
лице, което през данъчния период е извършило вътреобщностни доставки, по които получатели са
данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани за целите на
ДДС в Северна Ирландия, или доставки като посредник в тристранна операция, по които
получатели са данъчно задължени лица или данъчно незадължени юридически лица, регистрирани
за целите на ДДС в Северна Ирландия подава VIES-декларация.)
3. Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на
ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
4. При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от
лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който
данъкът е станал изискуем.
5. Регистрираното лице, което прехвърля стоки, представляващи част от неговите стопански
активи, от територията на страната до територията на друга държава членка под режим на
складиране на стоки до поискване, заедно със справка-декларацията подава и VIES-декларация за
данъчния период на изпращането или транспортирането на стоките под този режим и за данъчните
периоди на настъпване на промяна през 12-месечния период от пристигането или завършването на
превоза, включително при замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. (Забележка:
Регистрирано лице, което за данъчния период прехвърля стоки, представляващи част от неговите
стопански активи, от територията на страната до територията на Северна Ирландия под режим на
складиране на стоки до поискване и/или когато през този период настъпи промяна, включително
замяна на лицето по чл. 15а, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, попълва раздел „Г“ на VIES-декларацията.)
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за
предходния референтен период.
До 15-о число:
ЗМДТ
1. Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата,
предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални
памети през предходния месец.
2. Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници,
имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение
и получили сервизен ключ през предходния месец.
3. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за
регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както
и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за
регистрация на фискалното устройство през предходния месец.
4. Подаване към НАП на стандартизиран одиторски файл от лица, регистриращи и отчитащи
продажби с документ по чл. 52о от Наредба № Н-18, съдържащ информация за направените в
електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през предходния
месец.
До 20-о число на месеца, следващ данъчния период:
ЗДДС (за данъчни периоди преди 01.07.2021 г.)
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Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани
по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат
постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното
календарно тримесечие и внася дължимия данък.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания
само за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение през
предходния референтен период.
Забележка: Когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в
първия присъствен ден. Това не се отнася за случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 154
или чл. 156 от ЗДДС на справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за
радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели
са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно
пребивават на територията на държава членка. В този случай, ако 20-то число на месеца, следващ
календарното тримесечие, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справкадекларацията до 20-то число, включително.
До 25-о число:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от
трудови правоотношения.
2. 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
предходен месец, ако пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово
правоотношение за този месец не е изплатен до 25-о число на текущия месец.
До края на месеца
ЗДДФЛ
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на
окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни
физически лица, придобити през предходния месец.
ЗДДС (за данъчни периоди след 01.07.2021 г.)
1. Регистрирано лице по чл. 154 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки услуги, по които
получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или
обичайно пребивават на територията на държава членка, за предходното календарно тримесечие и
внася дължимия данък.
2. Регистрирано лице по чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на услуги, по
които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или
обичайно пребивават на територията на държава членка, в която данъчно задълженото лице няма
постоянен обект, и/или вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на данъчно
незадължени лица, и/или вътрешни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени
лица за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
Забележка: В сила от 01.07.2021 г. е налице промяна в обхвата на доставките, за които се прилага
режим извън Съюза и режим в Съюза.
3. Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност,
ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, по които получатели са данъчно
незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в
държава членка, в срок до края на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася
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декларацията и внася дължимия данък. (Забележка: Разпоредбата на чл. 159а от ЗДДС, във връзка
с чл. 157а от ЗДДС, е в сила от 01.07.2021 г.)
Забележка: В случаите на подаване от регистрирано лице по чл. 154, чл. 156 и/или чл. 157а от
ЗДДС на справка-декларация, ако последният ден на месеца, следващ данъчния период, за който
се отнася декларацията, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справкадекларацията до последния ден на месеца, включително.
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