
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец април 2020 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Изплащане на компенсации на работодатели, 

преустановили работа поради обявено извънредно положение - Срокове по 
ДОПК и данъчните закони;  

Право на приспадане на ДДС - Дружество с реална стопанска дейност, 
персонал и активи, наема за подизпълнители фирми без такъв капацитет - 
"Рисковият характер" на доставчиците; Здравни осигуровки при незаконно 
уволнение на държавен служител - Ограничения на имуществената 

отговорност 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. 
Срокове по ДОПК и материалните данъчни закони 

2. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС - Отказано 
право на приспадане на данъчен кредит - Доставки представляващи договори за 
изработка по смисъла на чл. 258 ЗЗД, във вр. с чл. 286, ал. 1 ТЗ - Косвени факти, 
сочещи на действително предоставяне на услугата - Пряко доказателство за реалното 
извършване на услугите 

3. Облагане на доходите от дейност като ЕТ 
4. Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит. Неправомерно начислен 

данък – практика - Право на приспадане на ДДС - Дружество с реална стопанска 
дейност, персонал и активи, наема за подизпълнители фирми без такъв капацитет - 
"Рисковият характер" на доставчиците. Реалност на доставките, дори да е доказано 
плащането 

5. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност - 
Право на данъчен кредит по доставки на техника, използвана за добиване на 
криптовалута - Квалифициране на доставките като облагаеми или освободени след 
като бъде осъществена последваща сделка 

6. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС - Право на приспадане 
на данъчен кредит при верига от доставки - Наличие на обективни данни, че 
процесната доставка е фиктивна и е белязана с измама 

7. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
8. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Събиране на публичните вземания 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2019 година (формат 
MS Excel) 

2. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2019 
година 

3. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. по 
смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността 
са под 500 лева 

4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации 
5. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2019 

година 
6. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2019 

година (за бюджетни предприятия и банки) 
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 година (за публикуване) (формат 

MS Excel) 
8. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и 

икономически дейности за 2019 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
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9. Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2019 
година 

10. Отчет за собствения капитал за 2019 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
11. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори 

към 31.12.2019 година 
12. Справка за група предприятия през 2019 година 
13. Справка за група предприятия през 2019 година (за бюджетни предприятия и банки) 
14. Справка за данъците и таксите за 2019 година 
15. Справка за данъците и таксите за 2019 година (за бюджетни предприятия и банки) 
16. Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2019 

година 
17. Справка за загубите от кризисни събития през 2019 година (попълва се само от 

общините) 
18. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори 

през 2019 година 
19. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори 

(ЕТ) през 2019 година 
20. Справка за местните единици за 2019 година 
21. Справка за местните единици за 2019 година (за бюджетни предприятия и банки) 
22. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2019 година 
23. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2019 година (за 

бюджетни предприятия и банки) 
24. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година 
25. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година (за бюджетни 

предприятия и банки) 
26. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година на 

микропредприятията 
27. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции 

и текущи), получени от субсидии и други източници за 2019 година 
28. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции 

и текущи), получени от субсидии и други източници за 2019 година (за бюджетни 
предприятия и банки) 

29. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 
2019 година 

30. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 
2019 година (за бюджетни предприятия и банки) 

31. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на 
предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2019 година 

32. Справка за потреблението на горива и енергия за 2019 година 
33. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални 

сектори и подсектори през 2019 година (попълва се само от търговските банки) 
34. Справка за предприятието през 2019 година 
35. Справка за предприятието през 2019 година (за бюджетни предприятия и банки) 
36. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по 

институционални сектори към 31.12.2019 година 
37. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2019 

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

видове продукти през 2019 година 
39. Справка за продажбите и търговските обекти през 2019 година 
40. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2019 година 
41. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2019 година 
42. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, 

несъставящи баланс (ЕТ) за 2019 година 
43. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2019 

година (за бюджетни предприятия и банки) 
44. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2019 

година (формат MS Excel) 
45. Справка за разходите на суровини и материали за 2019 година 
46. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2019 година 
47. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2019 година (ЕТ) 
48. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2019 година 
49. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2019 година 
50. Счетоводен баланс към 31.12.2019 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
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51. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи 
за труд през 2019 година (за бюджетни предприятия и банки) 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход - Заплащане на здравни 
осигуровки при незаконно уволнение на държавен служител - Ограничения на 
имуществената отговорност 

2. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания 
3. Практика на ВАС в областта на социалната политика 

Труд и работна заплата 

1. Заявление за изплащане на компенсации по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС 55/30.03.2020 
г. на работодател, преустановил работа въз основа на заповед на държавен орган 

2. Заявление за изплащане на компенсации по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС 55/30.03.2020 
г. на работодател, преустановил работа въз основа на заповед на държавен орган 
(образец) 

3. Заявление за изплащане на компенсации по реда на чл. 1, ал. 2 от ПМС 55/30.03.2020 
г. на работодател, преустановил работа по реда на чл. 120в, ал. 1 от КТ 

4. Заявление за изплащане на компенсации по реда на чл. 1, ал. 3 от ПМС 55/30.03.2020 
г. на работодател, установил непълно работно време по реда на чл. 138а, ал. 2 от КТ 

5. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на 
компенсации по реда на ПМС 55/2020 (електронен формат) (XLS-формат) 

6. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа 
7. Указание за попълване и изпращане към Агенция по заетостта на списък на 

работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на 
компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г. (образец) 

8. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа 
поради обявено извънредно положение 

Сделки. Банки и финанси 

1. Регистрация на застрахователен брокер 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
2. Ключови показатели за България 
3. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС 
4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
5. Списък на дружествата, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" 
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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