
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец май 2018 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчна и осигурителна информация и лични 

данни; Право на данъчен кредит при коригиране на счетоводна грешка; 

Условия за ангажиране отговорността на управителя 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Данъчно облагане и мениджмънт - Условия за ангажиране отговорността на управител 

- Причинно-следствена връзка между поведението на ревизирания субект и 
несъбраните публични вземания 

2. Корекции на подадени декларации - Право на данъчен кредит при коригиране на 
счетоводна грешка в отразяването на фактури 

3. Налагане на принудителни административни мерки по Закона за данък върху 
добавената стойност (ЗДДС) - Липсата на мотиви в заповед за налагане на ПАМ 

относно продължителността на наложената мярка обуславя незаконосъобразност на 
заповедта 

4. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 

Бюджет и одит 

1. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители. 

Формиране на брутното им месечно възнаграждение. Общественото и здравното им 
осигуряване 

2. Информация за изпълнението на Консолидирана фискална програма - Национален 
бюджет и Европейски средства 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Заявление за вписване в регистъра на регистрираните одитори-физически лица и 

декларация за добра репутация 
2. Заявление за вписване в регистъра на регистрираните одитори-одиторски дружества и 

декларация за добра репутация 

Труд и работна заплата 

1. Основания за възникване и прекратяване на трудово правоотношение 

Социално и здравно осигуряване 

1. Осигурителен доход и осигурителни вноски на работещите без трудово 
правоотношение - Условия за осигуряване на изпълнител по договор за управление и 

контрол на търговско дружество 
2. Практика на ВАС в областта на социалната политика 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Декларация за даване на съгласие за предоставяне на конкретни индивидуализирани 

данни на Дирекция "Социално подпомагане" 
2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация и 

лични данни 
3. Заповед за временно настаняване в специализирана институция/социална услуга в 

общността от резидентен тип (делегирана от държавата дейност) 
4. Заповед за настаняване в специализирана институция или в социална услуга в 

общността от резидентен тип (делегирана от държавата дейност) 
5. Заповед за отказ за настаняване в специализирана институция/социална услуга в 

общността от резидентен тип (делегирана от държавата дейност) 
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6. Заповед за отказ ползване на социална услуга в общността (делегирана от държавата 

дейност) 
7. Заявление за ползване на социални услуги, които са делегирани от държавата 

дейности 
8. Заявление-декларация за заплащане на болнична медицинска помощ на лица, които 

нямат доход и/или лично имущество 
9. Заявление-декларация за изготвяне на социална оценка и отпускане на месечна 

добавка за социална интеграция 

10. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на помощни 
средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия (ПСПС и/или МИ) 
и на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, 
покупка или ремонт на ПСПС и/или МИ 

11. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за покупка и/или 
приспособяване на лично моторно превозно средство или преустройство на жилище по 

чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2 от ППЗИХУ 
12. Направление за ползване на социални услуги в общността, Приют и Социален учебно-

професионален център (СУПЦ), делегирана от държавата дейност 
13. Приемо-предавателен протокол по чл. 43а, ал. 3 от ППЗИХУ 
14. Социален доклад по чл. 11, ал. 2 от ППЗИХУ 
15. Социален доклад по чл. 40, ал. 7 от ППЗСП 
16. Социална оценка на потребностите на кандидат-потребителя за ползване на социални 

услуги в общността или настаняване в специализирана институция/социална услуга в 
общността от резидентен тип 

17. Социална оценка по чл. 13, ал. 1 от ППЗИХУ 

Банки и финанси 

1. Европейска заповед за разследване 

2. Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно 
дружество по чл. 12, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни 

схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) 
3. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица 
4. Потвърждаване на получаването на европейска заповед за разследване 

5. Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 
на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители 

Сделки 

1. Изпиране на пари 

Справочник 

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2018 година 

2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
5. Списък на оценителите по чл. 235, ал. 1 от ДОПК 
6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2018 г. 

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

8. 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; 
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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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