
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец август 2018 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансови параметри за разпоредителите с 

бюджет - Разплащания по договори (в сила от 03.09.2018 г.); "Гражданска 

отговорност" и обезщетяване на лицата; Повторно начисляване на ДДС на 

получателя, по реда на обърнатото данъчно задължение - преюдициално 
запитване 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Административнонаказателни разпоредби по Закона за данък върху добавената 

стойност 
2. Видове лица, подлежащи на регистрация по БУЛСТАТ 

3. Въпроси и отговори по ДДС при вътреобщностни сделки 
4. Данъчен кредит и право на неговото приспадане - Право на приспадане на данъчен 

кредит при повторна регистрация по ЗДДС за активи, налични при дерегистрацията, 
когато данъкът не е бил ефективно внесен; Право на данъчен кредит за стоки, които 
не са използвани в облагаемата дейност на ревизираното дружество 

5. Данъчно третиране на непарична вноска (апорт) 
6. Декларация от лицето, управляващо транспортното средство - Приложение № 27 

7. Декларация по чл. 99а, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове - 
Приложение № 26 

8. Дерегистрация на лица по Закона за данък върху добавената стойност (Образец № 
1895) 

9. Доставки на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика в Закона за 
данък върху добавената стойност 

10. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните 

складове. Режим "отложено плащане на акциз" 

11. Заплащане на винетна такса. Функциониране на винетната система 
12. Искане за възстановяване на акциз за покупки на акцизни стоки съгласно 

международен договор - Приложение № 1а 
13. Облагане с акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове 
14. Общи положения при оспорване на индивидуални административни актове пред съда 

15. Обърнато данъчно задължение (самоначисляване) съгласно Закона за данък върху 
добавената стойност - Основание за прилагане режима на самоначисляване при 
облагане с ДДС - Установяване на задължения във връзка с непризнаване на правото 
на приспадане при режима на самоначисляване, приложен с ревизионен акт - 
Повторно начисляване на ДДС на получателя, по реда на обърнатото данъчно 
задължение с РА, без признаване на право на данъчен кредит - преюдициално 
запитване 

16. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
17. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност 
18. Промени в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 

13.07.2018 г. и от 20.07.2018 г. 
19. Регистрация на лица по Закона за данък върху добавената стойност (Образец № 1718) 
20. Регистрация по БУЛСТАТ 
21. Специален ред на облагане в Закона за данък върху добавената стойност 

Бюджет и одит 

1. Бюджетна процедура за 2019 г. 
2. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет. 

Разплащания по договори (в сила от 3.09.2018 г.) 
3. Искане за разрешаване на плащане от разпоредител с бюджет (в сила от 3.09.2018 г.) 
4. Матрица за логически контрол при одита на разходите по проекти и програми на 

Европейския съюз в публичния сектор 
5. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с 

държавния бюджет 

Счетоводство, национални и международни стандарти 
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1. Счетоводно и данъчно третиране при преобразуване на предприятия 

Социално и здравно осигуряване 

1. Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително 
пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на 

държавното обществено осигуряване 
2. Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително 

пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" или във 
фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО" на държавното обществено осигуряване 

3. Заявление за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 
януари 2005 г. 

4. Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и 

разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд 
"Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация 

Банки и финанси 

1. Платежни и банкови сметки на юридически и физически лица 

2. Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 
на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители (в сила от 1.08.2018 
г.) 

3. Услуги по платежна сметка за основни операции, които се предоставят на 
потребителите безплатно или срещу приемливи такси 

Сделки 

1. Застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците/ползвателите на МПС и 

обезщетяване на лицата за причинени вреди. "Зелена карта" 
2. Мерки срещу изпиране на пари 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател 

1. Банкови сметки (IBAN) и адреси на териториалните дирекции и офисите на НАП 

Справочник 

1. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени 

2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2018 година 
3. Индекс на потребителските цени (инфлация) 

4. Индекси на цените на жилища 
5. Ключови показатели за България 

6. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 
имоти на потребители 

7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната 
8. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина 
9. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 

10. Списък на дружества без лиценз от КФН 
11. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност 

е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа 

12. Списък с административните услуги, предоставяни от НАП 
13. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2018 г. 

14. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 
отпускане на пенсията 

15. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен 
институт след 1.01.1997 г. 
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За контакти: 

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; 

тел. 970 89 77 - Редакция; 

970 89 44 - HELP Desk; 

923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел; 

923 98 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 
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