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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Особени случаи на доставки на недвижими 

имоти - Корекции на правото на приспадане на данъчен кредит; Данъчни 

амортизации за активи, които не носят икономическа изгода и на напълно 

амортизирани активи; Неотчитане на продажбите - административна мярка, 

съобразена с тежестта на извършеното нарушение и принципа за 
съразмерност 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Административнонаказателна отговорност - общи положения - определяне срок на 

принудителна административна мярка, съобразен с тежестта на извършеното 

нарушение и принципа за съразмерност - Последици от неотчитането на продажбите 
2. Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин 
3. Бартер на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях. Счетоводно 

отчитане и данъчно облагане по ЗДДС - доставка по учредяване на вещно право на 
строеж срещу доставка на услуга по изграждането на определени самостоятелни 
обекти, представляващи недвижима собственост. Бартер 

4. Водене на данъчен амортизационен план - относно намаление на счетоводния 
финансов резултат поради непризнати данъчни амортизации за активи, които не носят 
икономическа изгода. Разходи за данъчни амортизации на напълно амортизирани 
активи 

5. Вписване на данни за задължени лица в регистъра на НАП (Образец № 1717) 
6. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на 

територията на страната - отграничаване правото на приспадане на ДДС от правото на 

възстановяването му с оглед мястото на установяване на лицето - Доставки на услуги 
между дружество и негов клон 

7. Данъчен кредит и право на неговото приспадане - право на приспадане на данъчен 
кредит след изтичане на дванадесетмесечния срок за упражняването му 

8. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС 
9. Декларация по чл. 16, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 15, ал. 4 от ТЗ 

10. Декларация по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 129, ал. 1 от ТЗ 
11. Дерегистрация на лица по Закона за данък върху добавената стойност (Образец № 

1895) 
12. Дерегистрация на Фискални устройства/Интегрирана автоматизирана система за 

управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД) (Образец № 1448) 
13. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните 

складове. Режим "отложено плащане на акциз" 

14. Заявление по чл. 169, ал. 4 от ДОПК за погасяване на публични задължения 
15. Искане за дерегистрация по система Интрастат 
16. Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор 
17. Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по 

система Интрастат 
18. Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части 

за промишлено предприятие по система Интрастат 

19. Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация по система 
Интрастат 

20. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на 
Европейския съюз – изпращания 

21. Коригираща Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на 
Европейския съюз – пристигания 

22. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на 
Европейския съюз – изпращания 

23. Месечна Интрастат декларация за търговия със стоки с държавите-членки на 
Европейския съюз - пристигания 

24. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък 

върху добавената стойност - Корекции на правото на приспадане на данъчен кредит - 
Право на освобождаване на доставки с предмет дълготрайни активи, включително на 

сгради - Протоколи за извършена корекция на ползван данъчен кредит за продадени 
сгради, които не са нови, и продажбите им са третирани като освободени доставки 
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25. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС - реализиране на 

отговорност по чл. 177 от ЗДДС и дължимост на лихва за забава 
26. Отчетност и документация по Закона за данък върху добавената стойност - право на 

анулиране на погрешно издадени фактури, при наличие на влязъл в сила ревизионен 
акт, включващ периода, в който са издадени фактурите 

27. Писмо относно причина за възникнала техническа невъзможност за подаване по 
електронен път на Интрастат декларации 

28. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 

29. Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност 
на данък върху добавената стойност (Образец № 1957) 

30. Примери по ЗДДФЛ 
31. Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки 
32. Регистрационен формуляр за Интрастат оператор 
33. Регистрационна карта на земеделски стопанин 

34. Регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху 
добавената стойност (Образец № 1273) 

35. Регистрация на лица по Закона за данък върху добавената стойност (Образец № 1718) 
36. Регистрация на Фискални устройства/Интегрирана автоматизирана система за 

управление на търговската дейност (Образец № 1897) 
37. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно 

облагане за 2017 г. 

38. Ставки на ДДС, прилагани в страните-членки на Европейската общност 
39. Уведомление за неподаване на месечни декларации по система Интрастат на 

основание чл. 10, ал. 1 от Закона за статистика на вътреобщностната търговия със 
стоки 

40. Уведомление за пристигания и изпращания на партиди по система Интрастат 
41. Уведомление по чл. 78 от ДОПК - Образец № ОКд - 106 

Бюджет и одит 

1. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната 

система. Финансиране на бюджетен дефицит 
2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 
3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗОП 
4. Декларация за отсъствие на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП 
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 5 от Закона за обществените 

поръчки 
6. Единна бюджетна класификация за 2018 г. 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 

2018 година 

2. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел 
3. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел 
4. Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч от предприятия, които не са осъществявали 

дейност 
5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции 

6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти 
7. Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти 
8. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на 

предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2018 година 
9. Отчет за паричните потоци на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 

2018 година 
10. Отчет за приходите и разходите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност 

за 2018 година 

11. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност в периода на ликвидация или 
несъстоятелност през 2018 година 
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12. Справка данъците и таксите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 

2018 година 
13. Справка за група предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2018 година 
14. Справка за предприятието в ликвидация или в несъстоятелност през 2018 година 
15. Счетоводен баланс към датата на ликвидация или несъстоятелност през 2018 година 
16. Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена 

помощ - относно правителствени дарения, свързани с амортизируеми активи - 
Счетоводен стандарт (СС) 20 

17. Указания за отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи 
за труд на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2018 година 

Труд и работна заплата 

1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите) 

2. Декларация за минимални и държавни помощи 

3. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) 
4. Обезщетения при безработица - начална дата за отпускане на обезщетение за 

безработица на собственик и управител на ЕООД 
5. Предлагане на посреднически услуги за намиране на работа 
6. Специално, работно и униформено облекло. Лични предпазни средства 

7. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа 
8. Установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки 

Социално и здравно осигуряване 

1. Заявление за връщане в България по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното 

осигуряване 
2. Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното 

осигуряване 

3. Практика на ВАС в областта на социалната политика 
4. Регистрация на самоосигуряващи се лица и вписване на данни за вида на осигуряване 

(Образец № 818) 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по 
индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване 
2. Изплащане на пенсиите. Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на 

пенсиите 
3. Изчисляване размера на пенсиите 

Банки и финанси 

1. Заявление за заличаване на кредитен посредник - едноличен търговец и юридическо 

лице 
2. Заявление за заличаване на кредитен посредник - физическо лице 
3. Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и 

юридическо лице 
4. Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице 
5. Информация за финансови продукти и услуги (Кратък наръчник на ползвателя) 
6. Лицензиране на платежна институция 
7. Платежни инструменти и операции с тях 
8. Пълномощно/уведомление за оттегляне на пълномощно - приложение № 6 
9. Уведомление за вписване на кредитна институция/ платежна институция/ дружество за 

електронни пари в регистъра на кредитните посредници 
10. Уведомление по чл. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници за промяна в 

обстоятелствата по регистрация 
11. Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги 
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Сделки 

1. Вписване на лицата извършващи дейност по обмяна на валута в наличност в обекти 

и/или автомати в публичния регистър (Образец № 1658) 
2. Емитиране на корпоративни ценни книжа 
3. Изпиране на пари 

Справочник 

1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ 

2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
3. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени 
4. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 

6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
7. Скала на кредитните рейтинги по агенции 
8. Списък на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с 

квалифициран електронен подпис 
9. СПИСЪК на набирателните сметки на митническата администрация - Агенция Митници 

- за внасяне на депозити 
10. Списък на регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия 

11. Списък на сметките на Агенция Митници и кодовете за приходи от Митни сборове, ДДС 
при внос, Акциз при внос, Акциз при сделки в страната и Глоби, лихви и неустойки 

12. Списък с административните услуги, предоставяни от НАП 
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 35; 988 36 06 - Търговски отдел; 

923 98 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 
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