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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Международни счетоводни и одитни стандарти; 

Декларация по закона "Магнитски"; Възникване право на приспадане на 
данъчен кредит от кумулативното осъществяване на елементите от 
регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Декларация по РМС № 441 от 4.06.2021 г. за предприемане на действия във връзка с 
наложените от САЩ санкции на български лица по закона "Магнитски" 

2. 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 

3. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС - Възникване на 
субективното публично право на приспадане на данъчен кредит на данъчно 
задълженото лице от кумулативното осъществяване на елементите от регламентирания 
в ЗДДС сложен фактически състав - Осчетоводяване на доставки на услуги, 
реализирани и използвани за последващи доставки, свързани с икономическата 
дейност 

4. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху 
добавената стойност - Отказано право на данъчен кредит по фактура поради липсата 
на категорични и безспорни данни, че стойността по процесната фактура е заплатена - 
Наличие или не на данъчно събитие, тъй като не е доказано наличието на 
оборудването, предмет на договора, във връзка с който е издадена фактура 

5. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 
6. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху 

добавената стойност - Облагане с ДДС продажбата на нови сгради от съсобственици - 
Приспадане на данъчен кредит в пълен размер, въпреки че обектите, във връзка с 
които са осъществени услуги, не са изключителна собственост на дружеството 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 
Международните стандарти за финансово отчитане 

2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации 
3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти 
4. Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения 
5. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни 

активи 
6. Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие 

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. и доп. с ПМС 213/2021 г.) 

2. Декларация за изискванията по чл. 28, ал. 1-2 от ЗТМТМ 
3. Декларация за условията на труд по чл. 7, ал. 1, т. 2 от ЗТМТМ 
4. Декларация по чл. 1, ал. 6, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 213/2021 

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. и доп. с ПМС № 213/01.07.2021 г.) 
6. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република 

България 
7. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа 

поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 
обстановка 
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Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд 
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

2. Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд 
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми 

3. Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по 
индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително 
пенсионно осигуряване 

4. Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие/заявление за прехвърляне 
5. Подаване на данни за осигурените лица - Определяне на приложимото 

законодателство при командироване на работници в друга държава-членка - 
Компетентна институция за издаване на формуляр А1 

6. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика 
7. Прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от 

един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

Бюджет и одит 

1. ИНТОСАЙ - П1 Декларация от Лима 
2. ИНТОСАЙ - П10 Декларация от Мексико за независимостта на ВОИ 
3. ИНТОСАЙ - П20 Принципи за прозрачност и отчетност 
4. МСВОИ 100 Основни принципи на одита в публичния сектор 
5. МСВОИ 130 Етичен кодекс 
6. МСВОИ 140 Контрол на качеството за ВОИ 
7. МСВОИ 200 Основни принципи на финансовия одит 
8. МСВОИ 300 Принципи на одита на изпълнението 
9. МСВОИ 400 Основни принципи на одита за съответствие 
10. МСВОИ 1003 Указания за финансов одит - речник на термините към указанията за 

финансов одит на ИНТОСАЙ 
11. МСВОИ 1200 Указания за финансов одит - общи цели на независимия одитор и на 

осъществяването на одит в съответствие с Международните одитни стандарти 
12. МСВОИ 1210 Указания за финансов одит - договаряне на условията на одитните 

ангажименти 
13. МСВОИ 1220 Указания за финансов одит: Контрол на качеството на одита на 

финансовите отчети 
14. МСВОИ 1230 Указания за финансов одит: ОДИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
15. МСВОИ 1240 Указания за финансов одит - отговорност на одитора относно измами при 

одита на финансовите отчети 
16. МСВОИ 1250 Указания за финансов одит: Съобразяване със закони и други 

нормативни разпоредби при одита на финансови отчети 
17. МСВОИ 1260 Комуникация на одиторски въпроси с лицата, натоварени с общо 

управление 
18. МСВОИ 1265 Указания за финансов одит - комуникация на недостатъци във вътрешния 

контрол с лицата, натоварени с общо управление, и с ръководството 
19. МСВОИ 1300 Указания за финансов одит - планиране на одита на финансовите отчети 
20. МСВОИ 1315 Указания за финансов одит - идентифициране и оценяване на рисковете 

от съществени отклонения чрез получаване на разбиране за обекта и неговата среда 
21. МСВОИ 1330 Указания за финансов одит - одитни процедури в отговор на оценените 

рискове 
22. МСВОИ 1520 Указания за финансов одит: Аналитични процедури 
23. МСВОИ 1530 Указания за финансов одит - Одитни извадки 
24. МСВОИ 1540 Указания за финансов одит: Одит на приблизителни счетоводни оценки, 

включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност и свързани 
оповестявания 

25. МСВОИ 1550 Указания за финансов одит - Свързани лица 
26. МСВОИ 1560 Указания за финансов одит - последващи събития 
27. МСВОИ 1570 Действащо предприятие 
28. МСВОИ 1580 Указания за финансов одит - писмени изявления 
29. МСВОИ 1600 Указания за финансов одит: Конкретни съображения - одити на 

финансови отчети на група (включително ползване работата на одитори на 
компоненти) 
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30. МСВОИ 1610 Указания за финансов одит - ползване работата на вътрешните одитори 
31. МСВОИ 1620 Указания за финансов одит - ползване работата на експерт на одитора 
32. МСВОИ 1700 Формиране на мнение и докладване върху финансови отчети 
33. МСВОИ 1701 Комуникиране на ключови одиторски въпроси в доклада на независимия 

одитор 
34. МСВОИ 1705 Модификации на мнението, изразено в доклада на независимия одитор 
35. МСВОИ 1706 Параграфи за обръщане на внимание и параграфи по други въпроси в 

доклада на независимия одитор 
36. МСВОИ 1710 Указания за финансов одит - сравнителна информация - съответстващи 

данни и сравнителни финансови отчети 
37. МСВОИ 1720 Oтговорности на одитора относно друга информация в документи, 

съдържащи одитирани финансови отчети 
38. МСВОИ 1800 Указания за финансов одит - конкретни съображения - одити на 

финансови отчети, изготвени в съответствие с рамки със специално предназначение 
39. МСВОИ 1805 Указания за финансов одит - конкретни съображения - одити на отделни 

финансови отчети и на специфични елементи, статии или позиции във финансовия 
отчет 

40. МСВОИ 1810 Указания за финансов одит - ангажименти за издаване на доклад по 
обобщени финансови отчети 

41. МСВОИ 3000 Стандарт за одит на изпълнението 
42. МСВОИ 4000 Стандарт за одит за съответствие 
43. УКАЗАНИЕ 1900 Насоки за извършване на партньорски проверки 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ 
2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Ключови показатели за България 
4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
7. 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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