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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Платежни инструменти и операции (в сила от 

29.06.2019 г.); Независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС; 
Счетоводство, недаващо възможност за установяване на данъчната основа; 
Дивиденти и дялове - Определяне на пазарната оценка на дружествени 
дялове 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Данъчно и счетоводно третиране на цесията - Данъчно третиране на договор за цесия 
- Прехвърляне на задължение по заем към други резерви 

2. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове - Определяне 
на пазарната оценка при продажба на дружествени дялове 

3. Данъчно третиране на непарична вноска (апорт) - Определяне на пазарната оценка 
при продажба на дружествени дялове 

4. Декларация от авиационен оператор във връзка с прилагането на правото на 
освобождаване от облагане с акциз и на възстановяване на акциз - Приложение № 4и 
от ППЗАДС 

5. Декларация от корабопритежател във връзка с прилагането на правото на 
освобождаване от облагане с акциз и на възстановяване на акциз - Приложение № 4з 
от ППЗАДС 

6. Дневник за покупките - Приложение № 11 към ППЗДДС (в сила от 1.07.2019 г.) 
7. Дневник за продажбите - Приложение № 10 към ППЗДДС (в сила от 1.07.2019 г.) 
8. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове 
9. Облагане на доходите от дейност като ЕТ - Данъчно третиране на осъществяването на 

електронна търговия - Определяне на независима икономическа дейност по смисъла 
на ЗДДС 

10. Облагане с данък добавена стойност на доставки на стоки, при които комисионерът 
действа от свое име и за чужда сметка - Отказ на право на данъчен кредит, свързан с 
неустановяване на реално извършване на услугите - Специфика на осъществяваната 
дейност по посредничество при продажба - Доказана връзка между сключените 
предварителни договори и осъщественото сътрудничество от доставчика 

11. Обхват на Закона за данък върху добавената стойност - обекти на облагане и 
задължени лица - Данъчно третиране на осъществяването на електронна търговия - 
Определяне на независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС 

12. 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.) 

13. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
14. Протокол за предаване, приемане и транспортиране на акцизни стоки 
15. Стопанска характеристика и данъчно облагане на земеделските производители - 

Условие за инвестиране на преотстъпения данък в ДМА, предмет на финансов лизинг, 
по смисъла на счетоводното и данъчно законодателство 

16. Уведомление от лицата по чл. 45ж от Закона за акцизите и данъчните складове - 
Приложение № 4к от ППЗАДС 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Обжалване на ревизионни актове по съдебен ред 
2. Събиране и проверка на доказателства при извършване на ревизии по ДОПК. Видове 

ревизии - Данни за укрити приходи и водене на счетоводство, недаващо възможност 
за установяване на основата за данъчно облагане - Съпоставка между издадените 
фактури от информационна база и издадените стокови разписки от друга база, при 
което е установено, че между тях има несъответствие 

Счетоводство, национални и международни стандарти 
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1. Счетоводен стандарт (СС) 17 - Лизинг – разяснения - Условие за инвестиране на 
преотстъпения данък в ДМА, предмет на финансов лизинг, по смисъла на счетоводното 
и данъчно законодателство 

2. Счетоводни документи и документооборот 

Труд и работна заплата 

1. Заявление-декларация за включване в дейност "Личен асистент" на НП АХУ като личен 
асистент 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна 
неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове - 
Приложение № 1 (в сила от 1.07.2019 г.) 

2. Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване 
на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от 
Кодекса на труда - Приложение № 15 (в сила от 1.07.2019 г.) 

3. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на 
документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на 
упълномощено лице - Приложение № 13 (в сила от 1.07.2019 г.) 

4. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични 
обезщетения и помощи - Приложение № 18 (в сила от 1.07.2019 г.) 

5. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО - 
Приложение № 16 (в сила от 1.07.2019 г.) 

6. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 
по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО - Приложение № 17 (в сила от 
1.07.2019 г.) 

7. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете 
до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО - Приложение № 7 (в сила от 
1.07.2019 г.) 

8. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от 
КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 
5-годишна възраст - Приложение № 5а (в сила от 1.07.2019 г.) 

9. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и 
раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 дни - Приложение № 2 
(в сила от 1.07.2019 г.) 

10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на 
отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка до 410 дни - 
Приложение № 2а (в сила от 1.07.2019 г.) 

11. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на 
отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО - 
Приложение № 8 (в сила от 1.07.2019 г.) 

12. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на 
дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО - 
Приложение № 5 (в сила от 1.07.2019 г.) 

13. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на 
дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 
месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - 
Приложение № 6 (в сила 

14. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на 
основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на 
основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни - Приложение № 3 (в сила от 1.07.2019 г.) 

15. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на 
основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за 
остатъка до 410 дни - Приложение № 4 (в сила от 1.07.2019 г.) 

16. Заявление-декларация от осигурител за промяна на "съответното ТП на НОИ" - 
Приложение № 20 (в сила от 1.07.2019 г.) 

17. Парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна 
възраст 

18. Парични обезщетения за временна неработоспособност 
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19. Придружително писмо на основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за паричните 
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - Приложение № 12 (в 
сила от 1.07.2019 г.) 

20. Придружително писмо на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните 
обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент 
на Съвета (ЕО) № 987/2009 - Приложение № 19 (в сила от 1.07.2019 г.) 

21. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца 
22. Удостоверение от осигурител относно правото на парично обезщетение при 

бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на 
дете до 5-годишна възраст по заявление-декларация - Приложение № 10 (в сила от 
1.07.2019 г.) 

23. Удостоверение от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение 
при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване 
на дете до 5-годишна възраст - Приложение № 11 (в сила от 1.07.2019 г.) 

24. Удостоверение относно правото на парично обезщетение за временна 
неработоспособност, бременност и раждане до 135 дни или при трудоустрояване по 
болничен лист - Приложение № 9 (в сила от 1.07.2019 г.) 

Сделки. Банки и финанси 

1. Комисионен договор 
2. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица 
3. Платежни инструменти и операции с тях 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

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

имоти на потребители 
3. Минимални и максимални размери на пенсиите 
4. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК) 
5. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС 
6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
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; 

970 89 44 - HELP Desk; 

923 98 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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