СПЕЦИАЛНИ ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
СЧЕТОВОДИТЕЛИ, ФИНАНСИСТИ И ОДИТОРИ
* Предложенията са валидни до 15 декември 2021 г.

1.

АПИС СТАРТ – базов правно-информационен пакет

Интегрирана експертна система, базирана на продуктите:
АПИС ПРАВО
АПИС ФИНАНСИ
Съдържа:
- действащите и отменени нормативни актове, актовете за тяхното
изменение и допълнение, законопроекти, мотиви и стенограми на Народното
събрание;
- подзаконови актове на министерства и други централни ведомства - писма и
указания, необнародвани в "Държавен вестник";
- практиката на Върховния административен съд, включително практиката по
данъчнооблагателни актове;
- анотации на статии и коментари от специализирани издания в областта на
финансите и правото;
- икономическо моделиране, фискален режим, финансов анализ, законна и
договорна лихва;
- прилагане на икономическото законодателство при нововъзникнали казуси,
които досега не са били обект на тълкуване;
- практически примери и съвети по конкретни казуси и особени случаи;
- данъчно облагане и данъчно производство;
- годишно счетоводно приключване по МСФО и НСФОМСП;
- социално и здравно осигуряване, разработки, примери и форми по ЗДДС, ЗКПО
и ЗДДФЛ;
- работна заплата и пенсии - начини на формиране, допълнителни
възнаграждения, обезщетения и удръжки;
- формуляри и бланки по МСС и МСФО на български и английски език;
- възможност за автоматизирано пресмятане на: лихви, данъци, такси, трудови
възнаграждения, обезщетения;
- републикански и общински бюджети и извънбюджетни сметки;
- справочна информация, всички необходими бланки и формуляри в
икономическата област, с възможност за автоматизирано попълване,
изчисляване и съхраняване в потребителска база данни.
Специална цена – 474.60 лв. /без ДДС/
/Предоставя право на ползване от трима едновременни потребителя за 12 месеца/

2.

АПИС ЕКСПЕРТ – пакетът включва допълнително компетентно структурирана и
поддържана в актуално състояние информация за икономическата система на
Европейската общност

Интегрираната експертна система включва и продукта АПИС ЕВРО ФИНАНСИ. Предлага
в допълнение информация, която обхваща:
икономическата и търговската дейност в регламентите и директивите на
Европейската общност;
- европейска фискална, социална и бизнес практика, базирана на решенията и
определенията на Европейския съд;
- икономически и финансови операции, приложими в страните от Европейския
съюз;
- коментари и практика по прилагането на Европейското законодателство в
икономиката и финансите на страните-членки на ЕС;
- провеждане на данъчната политика в Европейския съюз;
- международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит –
източник Европейска комисия;
- систематизирана съдебна практика в удобен табличен формат;
- полезна справочна информация, формуляри и образци, регламентирани от ЕС
в разглежданите области.
Специална цена – 669.20 лв. /без ДДС/
/Предоставя право на ползване от трима едновременни потребителя за 12 месеца/
-

3. АПИС ПРОФЕСИОНАЛИСТ – най-пълният правно-информационен пакет за
финансови и счетоводни специалисти, който включва допълнително и информация
за икономическите правила и правна регламентация на търговските и финансовите
отношения в европейския общ пазар
Интегрираната експертна система включва още и продукта TAX & FINANCIAL
STANDARTS - модул за европейските норми и стандарти в сферата на икономиката и
финансите и тяхното приложение в практиката. Предлага допълнителна информация за:
-

-

нормативните актове на ЕС: договори; международни споразумения;
законодателство – регламенти, директиви, решения, други актове;
икономическите правила и правната регламентация на търговските и
финансови отношения в Европейския общ пазар; законодателни
предложения на Комисията и общи позиции на Съвета, обхващащи
разглежданата икономическа категория. Документи (COM), използвани при
анализа и подготовката на законодателството на ЕС, изготвени на различни
етапи от законодателната и бюджетната процедура;
съдебна практика на Европейския съюз: решения, определения, становища и
други актове на Съда на ЕС, на Общия съд и на Съда на публичната служба;

статистическа и данъчна информация, финансов речник и финансови
приложения;
- икономическите и финансови операции, които се прилагат в ЕС;
- финансови и застрахователни органи, акредитирани да извършват дейност на
територията на Европейската общност;
- лихви и валутни курсове, базирани на ЕЦБ и EURIBOR.
Специална цена – 913.50 лв. /без ДДС/
/Предоставя право на ползване от трима едновременни потребителя за 12 месеца/
-

За допълнителна информация, моля да се свържете с нас на тел.: 029804827 и
029239800, или ни пишете на e-mail: office@apis.bg

