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ÄÀÍÚ×ÍÎ-ÎÑÈÃÓÐÈÒÅËÅÍ 
ÊÀËÅÍÄÀÐ

  Ш  Подаване на справка-декларация 
по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне 
на дължимия ДДС за данъчния период - месец 
септември 2017г.
  Ш Подаване на VIES-декларация от 
регистрирано лице, което е извършило 
вътреобщностни доставки, доставки като 
п о с р ед н и к  в  т р и с т р а н н а  о п е р а ц и я  ( 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 
2017 г..

Ш  Подаване на декларация за вътре-
общностна доставка или вътреобщностно 
придобиване на ново превозно средство от 
нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на 
данъка.

чл.125, ал.5 от ЗДДС

ТИдо 14  октомври (събота)
ТИсрокът изтича на 16  октомври (понеделник)

Ш Месечните авансови вноски за 
октомври 2017 г. за корпоративния данък по 
Закона за корпоративното подоходно облага-
не.

чл.90,ал.1, т.2 от ЗКПО

ТИдо 20  октомври (петък) 

 Ш   Подаване на декларация образец 
№ 3 с данните за месец септември 2017 г. за 
лицата, които са здравно осигурени за сметка 
на републиканския бюджет.

чл.3, ал.2 от Наредба № Н – 8 от 29 

Декември 2005 г.

 ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР 
 октомври 2017 год.

 Автор: Мариета Йорданова - експерт

 СФУК

Възстановяване на транспортните разходи или разходите за 

наем на педагогическите специалисти. Примерни вътрешни 

правила. 

Автор: Марияна Илиева – експерт икономист, специалност 

„Стопански и финансов контрол“

 СЧЕТОВОДСТВО
Провеждане на инвентаризация в бюджетните организации

Автор: Мария Цветанова – консултант бюджетно счетоводство

СТРАТЕГИИ  В  ОБРАЗОВАНИЕТО
Изпълнителна агенция „Оперативна програма наука и 
образование за интелигентен растеж“

редакция на сп. Училищен счетоводител

 В  ПОМОЩ  НА  ДЕТСКАТА  ГРАДИНА
Квалификационна дейност в детските градини

Автор: Елена Славчева – директор на ДГ „Детелина“ - Русе

 СЪДЕБНА  ПРАКТИКА
Кой работодател дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 от 
КТ?

 Автор: адв. Мария Радева – д-р по право, главен асистент в 

юридически факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев“

СПЕЦИАЛНО  ЗА  ДИРЕКТОРА

Административно обслужване в детските градини и 

училищата

Автор: Явор Стамболиев – главен юрисконсулт на РУО - Русе

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ВЕСЕЛ УЧИЛИЩЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Ш Внасяне от работодателя на аван-
совия данък, удържан през месец септември 
2017 г. за доходи от трудови правоотношения.
 Ш Внасяне от работодателя на аван-
совия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 
от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от 
частичните плащания по трудови правоотно-
шения, направени през месец септември 2017 
г., когато пълният размер на начислените от 
работодателя доходи от трудово правоотно-
шение за този месец не е изплатен до 25 
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ТИдо 15  октомври (неделя)
ТИсрокът изтича на 16  октомври (понеделник)

ТИдо 25  октомври (сряда)
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