
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец октомври 2017 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишно счетоводно приключване за 2017 

година; Форма и съдържание на баланса и изготвяне на отчета за приходи и 

разходи и отчета за паричните потоци към 31.12.2017 г.; Данъчно третиране 
на дивидентите и изплащане на дружествени дялове 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим - А14 (в сила от 1.01.2018 г.) 
2. Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация - А7 (в сила от 1.01.2018 

г.) 

3. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове - Облагане с 

ДДС при изплащане на дружествен дял в натура - Корекция на данъчен кредит при 
стоки, послужили за изплащане на ликвидационния дял, за които е ползвано право на 
данъчен кредит 

4. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване 
5. Методи за изчисляване на акциз 
6. Наръчник на Интрастат оператора 
7. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 

8. Преобразуване и прекратяване на предприятията съгласно разпоредбите на ДОПК и 
ЗДДС - Кумулативна предпоставка за ангажиране отговорността за наличието на 
причинно-следствена връзка между действията на ревизираното лице, в качеството му 
на управител и невъзможността задълженията по ревизионния акт на дружеството да 
бъдат събрани 

Бюджет и одит 

1. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетната прогноза за 
периода 2018-2020 г. 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване 

2. Годишно счетоводно приключване за 2017 година 
3. Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо 

лице с нестопанска цел – А18 (в сила от 1.01.2018 г.) 

4. Изготвяне на отчета за паричните потоци по прекия метод 
5. Изготвяне на отчета за приходи и разходи към 31.12.2017 г. 
6. Международен счетоводен стандарт за междинното финансово отчитане (МСС) 34 – 

резюме 
7. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи 

Международните счетоводни стандарти 

8. Приложения към годишния финансов отчет - разширен вариант 
9. Форма и съдържание на баланса към 31.12.2017 г. 
10. Форма и съдържание на отчета за собствения капитал към 31.12.2017 г. 

Труд и работна заплата 

1. Заявление за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на 

работа за лица, регистрирани по българското законодателство 
2. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република 

България 
3. Национални програми и мерки за заетост 
4. Предлагане на посреднически услуги за намиране на работа 

Социално и здравно осигуряване 
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1. Практика на ВАС в областта на социалната политика 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Заявление за издаване на Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) и/или 
Удостоверение за осигурителен стаж (образец УП-3) 

2. Изплащане на пенсиите. Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на 
пенсиите - Възстановяване на неправилно изплатена сума за лична пенсия за 
осигурителен стаж и възраст - Понятия за "добросъвестност" и "недобросъвестност" 
при получаване на осигурителни плащания 

3. Месечни и еднократни помощи по Закона за закрила на детето 
4. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция 
5. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане 

6. Ред на отпускане на социални помощи, издаване и обжалване на заповеди на 
директора на дирекция "Социално подпомагане" 

Банки и финанси 

1. Информация за финансови продукти и услуги (Кратък наръчник на ползвателя) 
2. Контактни данни за подаване на жалба до банка 

Сделки 

1. Издаване на лиценз за хазартна дейност от тото и лото, залагания върху резултати от 

спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития 
и залагания, свързани с познаване на факти 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател 

1. Банкови сметки (IBAN) и адреси на териториалните дирекции и офисите на НАП 
2. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси 

Изчислителни системи 

1. Изчисляване на работна заплата 

Справочник 

1. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 

2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Индекси на цените на жилища 

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

5. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната 
6. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина 

7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
8. Списък на дружествата, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" 
9. 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 

10. Списък на регистрирани агенти за възстановяване на начислен данък върху 
добавената стойност 

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

12. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен 
институт след 1.01.1997 г. 
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