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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчното и счетоводното законодателство за 

2020 г. Мерки по време на извънредното положение; Трудов договор за 
работа от разстояние; Документи и информация по реда на ЗМИП; Годишен 
финансов отчет. Изготвяне и публикуване 

Данъци и данъчни облекчения 

1. VIES-Декларация - Приложение № 14 
2. Авансови вноски по ЗКПО 
3. Вътреобщностни доставки на стоки в Закона за данък върху добавената стойност - 

Право на освобождаване от облагане с ДДС при ВОД. Правна рамка на документите, 
които следва да удостоверят реалното изпълнение на ВОД - Документи, доказващи 
изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до 
територията на друга държава членка 

4. Вътреобщностни тристранни операции в Закона за данък върху добавената стойност 
5. Вътреобщностно придобиване на стоки в Закона за данък върху добавената стойност 
6. Данъчно облагане на доходите от наем 
7. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове 
8. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност 
9. Дневник за покупките - Приложение № 11 към ППЗДДС 
10. Дневник за продажбите - Приложение № 10 към ППЗДДС 
11. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС 
12. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните 

административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задълженото лице 
(Приложение А) (Обр. № Окд-202) 

13. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните 
административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице 
(Приложение Б) (Обр. № Окд-203) 

14. Заявление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги, 
предоставени от НАП с КЕП на задължено лице (Приложение В) (Обр. № Окд-265) 

15. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС 
16. Параметри и изисквания към структурата на данните на електронния регистър по чл. 

113г, ал. 1 - Приложение № 41 към ППЗДДС 
17. Параметри, структура и изисквания към файла, съдържащ VIES декларацията, 

подавана по електронен път - Приложение № 15 
18. Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител (за 

дневник за продажбите и дневник за покупките) - Приложение № 12 към ППЗДДС 
19. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
20. Прилагане на международни договори в Закона за данък върху добавената стойност 
21. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година. Мерки и 

действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. 
22. Регистрация по ЗДДС 
23. Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или 

транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка - 
Приложение № 39 към ППЗДДС 

24. Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на 
територията на страната - Приложение № 40 към ППЗДДС 

25. Справка-декларация за данък върху добавената стойност - Приложение № 13 от 
ППЗДДС (формат MS Excel) 

26. Уведомление за отказ от пълномощие за ползване на електронните административни 
услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Приложение E) (Обр. № 
Окд-267) 

27. Уведомление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги, 
предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице (Приложение Г) (Обр. № Окд-266) 

28. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 
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1. Издаване на ревизионни актове при особени случаи, когато не са налице 
необходимите данни за установяване на данъчните задължения - Насрещни проверки 
на издателите на фактурите - Доставки по фактури, които са реално извършени и 
впоследствие стоките са продадени от ревизирания, който не е отчел както разходите 
за покупките им, така и приходите 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване 
2. Годишни данъчни декларации – регламент 
3. Годишни отчети при счетоводното приключване 
4. Годишно счетоводно приключване за 2019 година 
5. График по изготвяне и представяне на данъчни декларации и годишни финансови 

отчети 
6. Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и 

достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел 

7. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети - Г2 
8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след края на отчетния период – 

резюме 
9. Нарушения и наказания по Закона за независимия финансов одит и във връзка с него 
10. Независим финансов одит 

Труд и работна заплата 

1. Декларация за минимални и държавни помощи - образец 2020 г. 
2. Декларация за представяне пред служители на МВР при преминаване през КПП на 

областните градове във връзка с извънредното положение 
3. Декларация за представяне пред служители на МВР при преминаване през КПП на 

областните градове във връзка с извънредното положение (образец) 
4. Работа от разстояние - същност, особености, ред за полагане 
5. Служебна бележка от работодател на основание Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г. 

на Министерство на здравеопазването във връзка с извънредното положение (образец) 
6. Трудов договор за работа от разстояние - примерен образец 
7. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи - образец 

2020 г. 

Сделки. Банки и финанси 

1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
3. Деклариране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда 

на ЗМИП 
4. Мерки срещу изпиране на пари 
5. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с 

държавния бюджет 

Бюджет и одит 

1. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната 
система. Финансиране на бюджетен дефицит 

2. Заявление за участие в конкурс за държавен служител – Приложение № 3 

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. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на вноски за 

допълнително задължително пенсионно осигуряване 
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4. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на вноски за 
държавно обществено осигуряване 

5. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на 
здравноосигурителни вноски 

6. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за плащане на данъци 
7. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС 
8. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
9. Списък на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с 

квалифициран електронен подпис 
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 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ФИНАНСИ"   

http://web.apis.bg/p.php?i=2002664
http://web.apis.bg/p.php?i=2002663
http://web.apis.bg/p.php?i=2002662
http://web.apis.bg/p.php?i=3876478
http://web.apis.bg/p.php?i=2448195
http://web.apis.bg/p.php?i=2649136
http://web.apis.bg/p.php?i=198972
http://web.apis.bg/p.php?i=162834
apis://Base=NORM&DocCode=99909&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=99972&Type=201/

