
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец април 2019 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Защитата на търговската тайна - финансови 

отчети, счетоводна система и отговорности; Финансова практика - Размер на 
вземането при предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Възстановяване на акциз при износ на акцизни стоки 
2. Данъчно облагане и мениджмънт 
3. Декларация при внасяне на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, 

ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 4г към 
ППЗАДС 

4. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност - Начин за определяне 
на данъчната основа на наличните при дерегистрация активи - Влияние на разходите 
за обезценка на активите 

5. Дневник за покупките - Приложение № 11 към ППЗДДС (в сила от 1.07.2019 г.) 
6. Дневник за продажбите - Приложение № 10 към ППЗДДС (в сила от 1.07.2019 г.) 
7. Информация за произведената бира през предходната година от лице по чл. 4, т. 38 от 

ЗАДС - Приложение № 5д към ППЗАДС 
8. Искане за въвеждане на акцизни стоки с платен акциз в данъчен склад - Приложение 

№ 7п към ППЗАДС 
9. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 3 и 5 от ЗАДС - 

Приложение № 1б от ППЗАДС 
10. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 22, ал. 4 от ЗАДС - Приложение 

№ 2 от ППЗАДС 
11. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 23, ал. 2 от ЗАДС - Приложение 

№ 2а от ППЗАДС 
12. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 24ж, ал. 1 от ЗАДС - Приложение 

№ 3б към ППЗАДС 
13. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 1 от ЗАДС - Приложение 

№ 4 към ППЗАДС 
14. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 2 от ЗАДС - Приложение 

№ 4б към ППЗАДС 
15. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 27, ал. 1 от ЗАДС - Приложение 

№ 2б от ППЗАДС 
16. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим 

отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж 
към ППЗАДС 

17. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5 към 
ППЗАДС 

18. Искане за издаване на разрешение за дообработка на акцизни стоки в случаите на 
прекратяване на действието на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение 
№ 7н към ППЗАДС 

19. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител - 
Приложение № 3 към ППЗАДС 

20. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните 
складове (ЗАДС) - Приложение № 7а към ППЗАДС 

21. Искане за регистрация на независима малка пивоварна - Приложение № 5б към 
ППЗАДС 

22. Искане за регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7и към ППЗАДС 
23. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г към ППЗАДС 
24. Искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за 

винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6 към ППЗАДС 
25. Искане за унищожаване на акцизни стоки и стоки по чл. 21, ал. 6, чл. 25, ал. 1, т. 1 и 

чл. 25б, ал. 1 от ЗАДС - Приложение № 7с към ППЗАДС 
26. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове 
27. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС - Липса на 

кадрова обезпеченост на доставчиците - Относимoст за правото на данъчен кредит за 
получателя - Доказателства за реално изпълнение на фактурирания предмет "доставка 
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на канцеларски и рекламни материали" - Търговска кореспонденция между страните 
по доставката - Недоказване на реалността на доставките и увеличение на финансовия 
резултат с данъчните основи по спорни фактури по чл. 26, т. 2 ЗКПО 

28. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху 
добавената стойност 

29. Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител (за 
дневник за продажбите и дневник за покупките) - Приложение № 12 към ППЗДДС (в 
сила от 1.07.2019 г.) 

30. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
31. Придобиване на предприятие: правни, счетоводни и данъчни аспекти - Данъчно 

третиране на придобиването на предприятие на едноличен търговец 
32. Разрешение за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под 

режим на отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - 
Приложение № 7з към ППЗАДС 

33. Справка-Декларация за количествата отпадъци от тютюн, използвани за производство 
на брикети и пелети - Приложение № 4ж към ППЗАДС 

34. Уведомление за извършване на операциите по чл. 65, ал. 5, т. 2 в данъчен склад или 
на денатуриране по специален метод в обекта на производителя на продуктите по чл. 
22, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7о към 
ППЗАДС 

35. Уведомление за получаване на акцизните стоки на място на директна доставка - 
Приложение № 7ф към ППЗАДС 

36. Уведомление за получаване на отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 
12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове - Приложение № 4в към 
ППЗАДС 

37. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за 
управление на данъчен склад - Приложение № 5а към ППЗАДС 

38. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение за 
регистрация на лице по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове 
(ЗАДС) - Приложение № 7в към ППЗАДС 

39. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение на 
специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на малък 
винопроизводител - Приложение № 6а към ППЗАДС 

40. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 
независима малка пивоварна - Приложение № 5г към ППЗАДС 

41. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 
регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7л към ППЗАДС 

42. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 
регистрация на регистриран получател - Приложение №7е към ППЗАДС 

43. Уведомление за разделяне на движението - Приложение № 7х към ППЗАДС 
44. Уведомление за тестване или изпитване на машини, съоръжения или инсталации - 

Приложение № 7м към ППЗАДС 
45. Уведомление за унищожаване на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4 от Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 4е към ППЗАДС 
46. Уведомление от лицата по чл. 12, ал. 5, т. 1 и 4 от Закона за акцизите и данъчните 

складове - Приложение № 4д към ППЗАДС 
47. Удостоверение за освободен от акциз краен потребител - Приложение № 3а към 

ППЗАДС 
48. Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за 

винопроизводство на малки винопроизводители - Приложение № 7 към ППЗАДС 
49. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7б към ППЗАДС 
50. Удостоверение за регистриран изпращач - Приложение № 7к към ППЗАДС 
51. Удостоверение за регистриран получател - Приложение № 7д към ППЗАДС 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Налагане на принудителни административни мерки по Закона за данък върху 
добавената стойност (ЗДДС) 

2. Оспорване на индивидуални административни актове по административен ред 
3. Събиране на публичните вземания 
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Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Заявка за изпитване на тип фискално устройство съгласно изискванията на Наредба № 
Н-18 от 2006 г. - Приложение № 3 

2. Заявление за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство - 
Приложение № 24 

3. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство 
4. Изисквания към счетоводната система на предприятието според Закона за 

счетоводството - принципи, съставители и публичност на финансовите отчети, 
съхраняване на информацията, защита на търговската тайна, административна 
отговорност  

5. Касови апарати - документация и отчетност 
6. Отчет за дейността на предприятието 
7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 

година 
8. Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2018 

година 
9. Отчетност на оборотите от извършени продажби 
10. Промени в счетоводното и осигурителното законодателство за 2019 година 
11. Справка за група предприятия през 2018 година 
12. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2016 - 2018 година 
13. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2018 година 
14. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година 
15. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на 

предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2018 година 
16. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2018 година 
17. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2018 година 
18. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, 

несъставящи баланс (ЕТ) за 2018 година 
19. Статистически отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд 
20. Съставители на годишни финансови отчети и защита на търговската тайна 
21. Указания за попълване Статистически отчет за наетите лица, отработеното време, 

средствата за работна заплата и други разходи за труд 

Труд и работна заплата 

1. Декларация за осъществяване на краткосрочна заетост без разрешение за работа чрез 
регистрация - Приложение № 5 

2. Декларация за осъществяване на краткосрочна заетост без разрешение за работа чрез 
регистрация - Приложение № 6 

3. Декларация за осъществяването на заетост без разрешение за работа - Приложение № 
7 

4. Заявление за издаване на разрешение за работа на чужденец в Република България - 
Приложение № 3 

5. Заявление за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа 
6. Заявление за упражняване на висококвалифицирана заетост; за упражняване на 

сезонна заетост; за преместване на вътрешнокорпоративен трансфер - Приложение № 
2 

7. Заявление за упражняване на трудова заетост на чужденец в Република България - 
Приложение № 1 

8. Ограничена имуществена отговорност на работниците или служителите 
9. Основания за възникване и прекратяване на трудово правоотношение. Създаване и 

съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 
- Доказване наличието на трудово правоотношение - реално осъществяване на 
трудова дейност 

10. Правилник за вътрешния трудов ред 
11. Трудов договор (втори вариант) 
12. Удръжки от възнаграждения за труд и от пенсии 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 
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1. Изисквания към пенсионноосигурителните дружества при осъществяване на дейност 
по задължително допълнително пенсионно осигуряване 

2. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания 
3. Права и помощи за хората с увреждания 
4. Практика на ВАС в областта на социалната политика 
5. Социални помощи по Закона за хората с увреждания 

Сделки. Банки и финанси 

1. Застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците/ползвателите на МПС и 
обезщетяване на лицата за причинени вреди. "Зелена карта" 

Бюджет и одит 

1. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с 
държавния бюджет 

Изчислителни системи 

1. Лихва - договорна и законна - Уточняване на погасителния ефект за законната лихва 
за забава при неизпълнение на парично задължение - Определяне размера на 
вземането на кредитора при предсрочна изискуемост по договор за заем 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 
2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС 
4. Списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) по 

чл. 118, ал. 16 от ЗДДС 
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 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 
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