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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Подаване на годишните отчети за дейността; 

Деклариране и изготвяне на документи по реда на ЗМИП; Одобрени 
електронни касови апарати с ЕКАФП и софтуери за управление на 
продажби; Методи за определяне на пазарни цени по ДОПК 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и 
дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г. (DOC-формат) 

2. Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите 
от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (DOC-формат) 

3. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите 
на бюджетните предприятия (DOC-формат) 

4. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху 
дейността от опериране на кораби (DOC-формат) 

5. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. 
"Данък уикенд" 

6. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 
7. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в 

общ размер до 500 000 лева 
8. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални 

автомати и игри в игрално казино (DOC-формат) 
9. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС 
10. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС 
11. Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК за погасяване на публични задължения 
12. Искане за издаване на удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО (Обр. № 

Окд-273) 
13. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС - Данъчно 

предимство при неустановеност на реалността на фактурирани доставки (комисионни 
услуги и доставки на рекламни материали) и недобросъвестност на получателя по тях 

14. Облагане на доходите от трудови правоотношения 
15. Определяне на пазарни цени по смисъла на ЗДДС - Право на данъчен кредит - 

Предпоставка за ангажиране отговорността – по отношение презумпцията за знание, 
че получателят е бил длъжен да знае, че данъкът няма да бъде ефективно внесен. 
Методи за определяне на пазарни цени по смисъла на ДОПК 

16. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност 
17. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
18. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане - Ангажиране на солидарна 

отговорност при наличие на данни за сделка, сключена при заобикаляне на закона 
19. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. - за 

ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен 
данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или 
стипендии (DOC-формат) 

20. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. - за 
печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на 
двойното данъчно облагане (DOC-формат) 

21. УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от 
ЗКПО за 2018 г. 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Искане за издаване на документ от НАП - Обр. № ОКд-51 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Акценти на годишното счетоводно приключване - тема от семинар 
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2. Годишен финансов отчет за 2018 г. - прилагане на Закона за счетоводството - тема от 
семинар 

3. Годишни отчети при счетоводното приключване 
4. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2018 г. по 

смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността 
са под 500 лева 

5. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство 
6. Касови апарати - документация и отчетност 
7. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и 

съвместни предприятия 
8. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018 

година (за бюджетни предприятия и банки) 
9. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО 

и ЗДДФЛ 
10. Промени в счетоводното и осигурителното законодателство за 2019 година 
11. Разработване на Годишния финансов отчет за 2018 г. и изисквания на регистрираните 

одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит - тема от семинар 
12. Счетоводен стандарт (СС) 17 – Лизинг 
13. Справка за група предприятия през 2018 година (за бюджетни предприятия и банки) 
14. Справка за данъците и таксите за 2018 година (за бюджетни предприятия и банки) 
15. Справка за загубите от кризисни събития през 2018 година (попълва се само от 

общините) 
16. Справка за местните единици за 2018 година (за бюджетни предприятия и банки) 
17. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2018 година (за 

бюджетни предприятия и банки) 
18. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2018 година 
19. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции 

и текущи), получени от субсидии и други източници за 2018 година (за бюджетни 
предприятия и банки) 

20. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г. - Таблица 1 (DOC-
формат) 

21. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г. - Таблица 2 (DOC-
формат) 

22. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 
2018 година (за бюджетни предприятия и банки) 

23. Справка за предприятието през 2018 година (за бюджетни предприятия и банки) 
24. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2018 

година (за бюджетни предприятия и банки) 
25. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2018 година 
26. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи 

за труд през 2018 година (за бюджетни предприятия и банки) 
27. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 

2018 г. - Таблица 1 (DOC-формат) 
28. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 

2018 г. - Таблица 2 (DOC-формат) 
29. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) през 2018 година (за бюджетни предприятия и банки) 

Труд и работна заплата 

1. Насърчаване на заетостта 
2. Национални програми и мерки за заетост 
3. Обучение на възрастни от Агенция по заетостта. Придобиване на професионална 

квалификация 
4. Придружително писмо (Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда) 

(в сила от 1.03.2019 г.) 
5. Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в 

сила от 1.03.2019 г.) 
6. Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на 

чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ (в сила 
от 1.03.2019 г.) 

7. Уведомяване на НАП за сключените трудови договори. Длъжностни характеристики по 
НКПД 
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Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Декларация "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" (Образец № 
5) 

2. Декларация "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни 
вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за 
здравното осигуряване" (Образец № 7) 

3. Декларация "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание 
чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" (Образец № 9) 

4. Декларация "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" 
(Образец № 3) 

5. Декларация "Данни за осигуреното лице" (Образец № 1) 
6. Декларация "Данни за осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за 

социално осигуряване" (Образец № 8) 
7. Заявление за завръщане в страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното 

осигуряване 
8. Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното 

осигуряване 
9. Заявление по чл. 2а от Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и 

реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за 
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 

10. Заявление-декларация за вписване/отписване на член на осигурителна каса 
11. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на 

наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона семейни помощи за деца 
12. Осигурителни вноски - документи, срокове, внасяне, декларации, санкции 
13. Подаване на данни за осигурените лица 
14. Понятие за осигурителен стаж 
15. Протокол за предоставяна информация - Приложение № 5 към чл. 6, ал. 7 на Наредба 

Н-8 
16. Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" 
17. Указания за попълване на Декларация образец № 3 "Данни за здравно осигуряване на 

лица, осигурени от държавния бюджет" 
18. Указания за попълване на Декларация образец № 5 "Авансово внесени социални и 

здравноосигурителни вноски" 
19. Указания за попълване на Декларация образец № 6 "Данни за дължими вноски и 

данък по чл. 42 ЗДДФЛ" 
20. Условия, ред и необходими документи за ползване правото на профилактика и 

рехабилитация 

Сделки. Банки и финанси 

1. Декларация за посредниците и агентите на доставчиците на платежни услуги по чл. 4, 
т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП във вр. 
с чл. 65, ал. 2 от ППЗМИП (примерен образец) 

2. Декларация за посредниците и агентите на доставчиците на платежни услуги, 
застрахователите и презастрахователите от друга държава членка, които извършват 
дейност директно на територията на Република България при условията на правото на 
установяване или свободата на предоставяне на услуги (примерен образец) 

3. Декларация за членовете на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на 
Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители във вр. с чл. 64, ал. 3 от ППЗМИП (примерен 
образец) 

4. Деклариране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда 
на ЗМИП 

5. Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици - Б7 
6. Заявление за подаване на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване 

изпирането на пари и финансиране на тероризма (примерен образец) 
7. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол 
8. Информация за членовете Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на 

Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на 
дипломираните експерт-счетоводители във вр. с чл. чл. 64, ал. 5 от ППЗМИП 
(примерен образец) 
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9. Мерки срещу изпиране на пари 
10. План за въвеждащо и продължаващо обучение (ЕООД/ЕТ без служители, ФЛ) - по чл. 

67 от ППЗМИП (примерен образец) 
11. План за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите - по чл. 67 от ППЗМИП 

(примерен образец) 
12. Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП 

(примерен образец) 
13. Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за 

лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИП за ЮЛ (примерен образец) 
14. Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за 

лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИП за ФЛ (примерен образец) 
15. Уведомление за съмнителна операция/сделка/клиент (примерен образец) (DOC-

формат) 
16. Уведомление от лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП, (и лицата по чл. 4, 

т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от 
ЗМИП) за приемане на Вътрешни правила по реда на чл. 101, ал. 6 от ЗМИП (примерен 
образец) 

Бюджет и одит 

1. Бюджетна процедура за 2020 г. 
2. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната 

система. Финансиране на бюджетен дефицит 
3. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 

2020 - 2022 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2020 г. 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ 
2. Банки - попечители по КСО 
3. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
4. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2018 година 
5. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
6. Индекси на цените на жилища 
7. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
8. Осигурителен календар за 2019 г. 
9. Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските 

обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС 
10. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК) 
11. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната 
12. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина 
13. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС 
14. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
15. СПИСЪК на високорисковите трети държави със слабости в уредбите за борба с 

изпирането на пари и финансирането на тероризма 
16. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност 

е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа 

17. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2019 година се приемат данъчни 
декларации 

18. Списък с административните услуги, предоставяни от НАП 
19. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2018 г. 
20. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
21. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен 

институт след 1.01.1997 г. 
22. Тарифа по Закона за местните данъци и такси 
23. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) 

За контакти: 

http://web.apis.bg/p.php?i=165597
http://web.apis.bg/p.php?i=3888374
http://web.apis.bg/p.php?i=3888373
http://web.apis.bg/p.php?i=3898747
http://web.apis.bg/p.php?i=3899621
http://web.apis.bg/p.php?i=3899622
http://web.apis.bg/p.php?i=3901045
http://web.apis.bg/p.php?i=3899623
http://web.apis.bg/p.php?i=3891067
http://web.apis.bg/p.php?i=167519
http://web.apis.bg/p.php?i=730004
http://web.apis.bg/p.php?i=296979
http://web.apis.bg/p.php?i=166224
http://web.apis.bg/p.php?i=162905
http://web.apis.bg/p.php?i=3659670
http://web.apis.bg/p.php?i=3896075
http://web.apis.bg/p.php?i=2858777
http://web.apis.bg/p.php?i=3086314
http://web.apis.bg/p.php?i=3881125
http://web.apis.bg/p.php?i=3876909
http://web.apis.bg/p.php?i=163455
http://web.apis.bg/p.php?i=163187
http://web.apis.bg/p.php?i=2309839
http://web.apis.bg/p.php?i=3876478
http://web.apis.bg/p.php?i=2448195
http://web.apis.bg/p.php?i=3891472
http://web.apis.bg/p.php?i=166480
http://web.apis.bg/p.php?i=3880078
http://web.apis.bg/p.php?i=508372
http://web.apis.bg/p.php?i=3659669
http://web.apis.bg/p.php?i=198972
http://web.apis.bg/p.php?i=162834
http://web.apis.bg/p.php?i=3850832
http://web.apis.bg/p.php?i=163830
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