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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Правила и документация за трансферно 

ценообразуване; Избягване на международното двойно данъчно облагане и 
разрешаване на спорове; Прибавянето на просрочените задължения за 
лихви и такси към размера на редовната главница представлява ли 
анатоцизъм? Неравноправния характер на клаузите в договора за промяна 
едностранно от банката на базовия лихвен процент  

Данъци и данъчни облекчения 

1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане - Отказано право на данъчен кредит в 
случаите, при които има данни за последваща реализация, извършена от ревизираното 
лице, което може да разполага с възможността да се разпорежда с такива родово 
определени вещи в резултат на други сделки 

2. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 
данъчните складове 

3. Искане за бандероли - Приложение № 10 от ППЗАДС 
4. Констативен протокол за върнати бандероли - Приложение № 12 
5. Опис за връщаните бандероли/опис на подлежащите на бракуване бандероли - 

Приложение № 11а 
6. Отчет за бандероли - Приложение № 12в 
7. Отчитане на договорите за лизинг - Корекция на ползвано право на приспадане на 

данъчен кредит на основание чл. 79 от ЗДДС във връзка с едностранно прекратени 
лизингови договори 

8. Правила и документация за трансферно ценообразуване 
9. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
10. Приемно-предавателен протокол за бандероли - Приложение № 11 
11. Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане 

на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица и разрешаване на 
спорове 

12. Протокол за бракуване на бандероли - Приложение № 12а 

Труд и работна заплата 

1. Списък на регулираните професии в Република България 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с 
трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране 

2. Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за 
личната помощ 

3. Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната 
помощ 

4. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци 
по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца 

5. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от 
майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в от 
Закона за семейни помощи за деца 

6. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 
първи клас по чл. 10а от Закона семейни помощи за деца 

7. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от 
Закона за семейни помощи за деца 

8. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по 
чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца 

9. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете 
по чл. 6 от Закона за семейни помощи за 
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10. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за дете без право на 
наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона семейни помощи за деца 

11. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до 
навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца 

12. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с 
трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца 

13. Ред на отпускане на семейни помощи за деца, издаване и обжалване на заповеди 
14. Ред на отпускане на социални помощи, издаване и обжалване на заповеди на 

директора на дирекция "Социално подпомагане" 
15. Целева помощ за отопление 

Сделки. Банки и финанси 

1. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно 
информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите 
институции 

2. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния 
кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и 
финансовите институции 

3. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове - наследници 
4. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове - физическо лице 
5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове - юридическо лице 

Бюджет и одит 

1. Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 
2. Заявление за издаване на разрешение за строеж 
3. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж 
4. Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и 

селищно устройство 
5. Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 
6. Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 
7. Заявление за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи 

и извлечения от документи и книжа 
8. Заявление за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и 

съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите 
9. Заявление за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни 

документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 
10. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетната прогноза за 

периода 2020-2022 г.  
11. Удостоверение за декларирани данни 
12. Удостоверение за търпимост на строеж 
13. Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 

Изчислителни системи 

1. Лихва - договорна и законна - Въпроса "Уговорката в допълнителни споразумения към 
договор за кредит за преструктуриране на кредитно задължение чрез прибавяне на 
просрочените задължения за лихви и такси към размера на редовната главница 
представлява ли анатоцизъм по смисъла на чл. 10, ал. 3 33Д?" и неравноправния 
характер по чл. 143, т. 3 и т. 10 33П на клаузите в договора за промяна, извършена 
едностранно от банката, на базовия лихвен процент, който участва при формирането 
на възнаградителната и наказателната лихви 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
2. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени 
3. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2019 година 
4. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
5. Индекси на цените на жилища 
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6. Неоторизирания достъп до данни на НАП - отговори на най-често задавани въпроси 
7. Основни макроикономически показатели 
8. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната 
9. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина 
10. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
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. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 
отрасли, месеци и сектори през 2019 г. 

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

14. 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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