
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец февруари 2021 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Задължение за оповестяване в ГФО на начина за 

формиране на печалбата - Представяне на информация относно 
реализираните съществени сделки; Данъчни облекчения; Kомпенсации на 
работници, за които са въведени временни ограничения на дейността 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Авансови вноски по ЗКПО 
2. Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин 
3. Вътреобщностни доставки на стоки в Закона за данък върху добавената стойност 
4. Вътреобщностни тристранни операции в Закона за данък върху добавената стойност 
5. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане 
6. Декларация "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" (Образец № 6) 
7. Декларация "Данни за осигуреното лице" (Образец № 1) 
8. Декларация за извършване на дейности с първични фуражи 
9. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове 
10. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ) 
11. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. 

Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони. Счетоводно приключване в 
условията на Ковид–19 

12. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС - Дължимо 
познание у получателя по доставка за злоупотреба с ДДС по веригата от доставките - 
Изключване на правото на приспадане на ДДС при теза за различен от доставчика и от 
получателя субект на изпълнението 

13. Параметри, структура и изисквания към файла, съдържащ VIES декларацията, 
подавана по електронен път - Приложение № 15 

14. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 
15. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане 
16. Регистрационна карта на земеделски стопанин 
17. Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в 

първично селскостопанско производство 
18. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Административни нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове 
(ЗАДС) 

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

3. Разглеждане и решаване на административните дела 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване - Задължение за оповестяване в 
ГФО на начина на формиране на печалба от операции с финансови инструменти - 
Представяне на информация относно реализираните съществени сделки - Прилагане 
изискванията на международните счетоводни стандарти и на Концептуалната рамка за 
финансово отчитане 

2. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 
година (за бюджетни предприятия и банки) 

3. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и 
икономически дейности за 2020 година (за публикуване) (формат MS Excel) 

4. Справка за група предприятия през 2020 година (за бюджетни предприятия и банки) 
5. Справка за данъците и таксите за 2020 година (за бюджетни предприятия и банки) 
6. Справка за загубите от кризисни събития през 2020 година (попълва се само от 

общините) 

http://web.apis.bg/p.php?i=249657
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http://web.apis.bg/p.php?i=4524473


7. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори 
през 2020 година (ЕТ) 

8. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2018 - 2020 година 
9. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2018 - 2020 година 

(попълва се само от банките) 
10. Справка за местните единици за 2020 година (за бюджетни предприятия и банки) 
11. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2020 година 
12. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2020 година (за 

бюджетни предприятия и банки) 
13. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година (за бюджетни 

предприятия и банки) 
14. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции 

и текущи), получени от субсидии и други източници за 2020 година (за бюджетни 
предприятия и банки) 

15. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 
2020 година (за бюджетни предприятия и банки) 

16. Справка за потреблението на горива и енергия за 2020 година 
17. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални 

сектори и подсектори през 2020 година (попълва се само от търговските банки) 
18. Справка за предприятието през 2020 година (за бюджетни предприятия и банки) 
19. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2020 

година 
20. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по 

видове продукти през 2020 година 
21. Справка за продажбите и търговските обекти през 2020 година 
22. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2020 година 
23. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2020 година 
24. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2020 

година (за бюджетни предприятия и банки) 
25. Справка за разходите на суровини и материали за 2020 година 
26. Счетоводен стандарт (СС) 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на 

правителствена помощ - разяснения 
27. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на наем на превозно средство - 

Противоречащи мотиви в частта по ЗКПО и по ЗДДС, като от една страна разходите по 
фактурите не са свързани с икономическата дейност на задълженото лице, 
респективно, че са документално необосновани, а от друга, че не е налице 
ограничението по чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗДДС. За да се признае право на приспадане на 
данъчен кредит за доставката на услуга или дълготраен актив по договор за наем, то 
следва да се докаже, че активът или услугата се ползват в дейността на дружеството 

28. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи 
за труд през 2020 година (за бюджетни предприятия и банки) 

29. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност 
(НИРД) през 2020 година (за бюджетни предприятия и банки) 

Труд и работна заплата 

1. Декларация за държавни помощи - Приложение I към Заявление за кандидатстване на 
работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС 
№151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 416/2020 г.) 

2. Декларация за наличие или липса на промени съгласно ПМС № 325 от 26.11.2020 г., 
изм. и доп. с ПМС № 418 от 30.12.2020 г. 

3. Декларация от работник за получаване на компенсации при условията и по реда на 
ПМС № 325 от 26.11.2020 г., изм. и доп. с ПМС № 418/30.12.2020 г. 

4. Декларация по чл. 1, ал. 5, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г., изм. с ПМС 416/30.12.2020 
г. 

5. Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 
1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 416/2020 г.) 

6. Заявление за удължаване на срока за получаване на средства за запазване на 
заетостта по ПМС 151/2020г. (изм. с ПМС 416/2020 г.) 

7. Заявление-декларация от работодател за получаване на компенсации по реда на ПМС 
№ 325 от 26.11.2020 г., изм. и доп. с ПМС №418 от 30.12.2020 г. 

8. Командировки в чужбина 
9. Насърчаване на заетостта 
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http://web.apis.bg/p.php?i=165919


10. Обучение на възрастни от Агенция по заетостта. Придобиване на професионална 
квалификация 

11. Основания за възникване и прекратяване на трудово правоотношение. Създаване и 
съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 
- Възможност за прекратяване на трудовия договор с работник, който не отговаря на 
изискванията за заемане на определена длъжност - Задължение на работодателя да 
посочи липсващите качества на работника за ефективно изпълнение на работата 

12. Писмо - декларация за месечно отчитане по реда на ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. с 
ПМС № 416/2020 г.) 

13. Писмо от работодател за продължаване на компенсациите по реда на ПМС № 325 от 
26.11.2020 г., изм. и доп. с ПМС № 418 от 30.12.2020 г. 

14. Списък на работниците и служителите за изплащане на компенсации по реда на ПМС 
№ 325 от 26.11.2020 г., изм. и доп. с ПМС № 418 от 30.12.2020 г. (електронен формат) 
(XLS-формат) 

15. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на 
средства по реда на ПМС 151/2020 (изм. с ПМС 416/2020 г.) (електронен формат) 
(XLS-формат) 

16. Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи - Приложение I към 
Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 
1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. с ПМС 416/2020 г.) 

17. Условия и ред за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в 
предприятия, за които са въведени временни ограничения на дейността в резултат от 
наложени противоепидемични мерки в периода на обявено извънредно положение или 
обявена извънредна епидимична обстановка 

18. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа 
поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 
обстановка 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Изчисляване и внасяне на здравноосигурителните вноски 
2. Месечни и еднократни помощи по Закона за закрила на детето 
3. Осигурителни вноски - документи, срокове, внасяне, декларации, санкции 
4. Парични обезщетения за временна неработоспособност - Право на обезщетение за 

временна неработоспособност при липса на дейност на дружеството - Понятие 
"осигурено лице" 

5. Пенсия за осигурителен стаж и възраст 
6. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика 
7. Промени в осигурителното законодателство за 2021 година 
8. Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" 
9. Указания за попълване на Декларация образец № 6 "Данни за дължими вноски и 

данък по чл. 42 ЗДДФЛ" 

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. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2020 година 

Сделки. Банки и финанси 

1. Декларация - форма СПБ-2 при откриване на сметка в чужбина 
2. Декларация - Форма СПБ-3 при извършване на първоначална пряка инвестиция в 

чужбина 
3. Издаване на лиценз за хазартна дейност от тото и лото, залагания върху резултати от 

спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития 
и залагания, свързани с познаване на факти 

4. Представяне на отчети и декларации за задълженията на местни лица към 
чуждестранни лица 
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5. Форма СПБ-4 - Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и 
чуждестранни лица в размер над 500 000 лв. 

6. Форма СПБ-4А - Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни 
лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв. 

7. Форма СПБ-5 - Тримесечен отчет за сметки, открити в чужбина 
8. Форма СПБ-6А - Тримесечен отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица 
9. Форма СПБ-9Б - Еднократен отчет за инвеститорите на първичен пазар в дългови 

ценни книжа, емитирани от местни лица на външен пазар (PDF-формат) 
10. Форма СПБ-9В - Тримесечен отчет за продажба на допълнителни количества от 

дългови ценни книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар по чл. 
9, ал. 6 (PDF-формат) 

11. Форма СПБ-9Г - Тримесечен отчет за амортизационни плащания по дългови ценни 
книжа, емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар (PDF-формат) 

12. Форма СПБ-9Д - Тримесечен отчет за лихвени плащания по дългови ценни книжа, 
емитирани от местни лица на вътрешен или външен пазар (PDF-формат) 

13. Форма СПБ-10А - Месечен отчет за активите на местни лица в ценни книжа, придобити 
без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник (PDF-формат) 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2020 година 
3. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
5. Номенклатура на данъчните документи 
6. Номенклатура на документите на НАП 
7. Номенклатура на счетоводни формуляри (по групи сметки) 
8. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2021 год. се приемат данъчни 

декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ 
9. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2020 г. 
10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
11. 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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