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Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Авансовите плащания в ЗДДС - данъчна и 

съдебна практика; Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване; 

Счетоводна отчетност на бюджетните организации - инвентаризация и 
бракуване на нефинансови активи 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Авансовите плащания в ЗДДС - данъчна и съдебна практика 

2. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните 
складове. Режим "отложено плащане на акциз" 

3. Методи за изчисляване на акциз 

4. Облагане с акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове 

5. Събиране на публичните вземания 
6. Таблица за нарушения и наказания по ДОПК 
7. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 

Бюджет и одит 

1. Отчетност на бюджетните организации - годишна инвентаризация и бракуване на 

нефинансови активи 
2. Отчетност на бюджетните организации - контрагенти по заемни споразумения за 

държавни/общински инвестиционни заеми, предоставени директно на крайни 
бенефициенти - небюджетни предприятия 

3. Отчетност на бюджетните организации при операции с компенсаторни инструменти 

4. Отчетност на бюджетните организации при прилагането на § 15г от ЗДДС от общини, 

които не са упражнили правото си на данъчен кредит 
5. Отчетност на бюджетните организации при сключени договори за финансов лизинг 
6. Отчетност на бюджетните организации при условията на сключени договори с 

гарантиран резултат (ЕСКО-договори) 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване 

2. Заявление за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на блок-схема на 
ЕСФП 

3. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство 

4. Касови апарати - документация и отчетност 
5. Отчетност на оборотите от извършени продажби 
6. Смяна (демонтаж) на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика или 

повреда на фискалното устройство 
7. Уведомление за извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за 

измерване, работещи в състава на ЕСФП 
8. Уведомление за извършване на сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД 

Труд и работна заплата 

1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите) 
2. Искане за издаване на разрешение от инспекцията по труда за постъпване на работа 

от лице до 18-годишна възраст 
3. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Вписване и доказване на осигурителен стаж 
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Банки и финанси 

1. Информация за финансови продукти и услуги (Кратък наръчник на ползвателя) 
2. Контактни данни за подаване на жалба до банка 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател 

1. Тарифа за размера на акцизите 

Изчислителни системи 

1. Изчисляване на трудови възнаграждения и разход на работодателя 

Справочник 

1. Индекс на потребителските цени (инфлация) 

2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 
имоти на потребители 

3. Минимална работна заплата за страната 

4. Списък на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с 
квалифициран електронен подпис 

5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 
отпускане на пенсията 

6. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен 
институт след 1.01.1997 г. 

За контакти: 

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; 

тел. 970 89 77 - Редакция; 

970 89 44 - HELP Desk; 

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел; 

923 98 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 
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