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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Форма и съдържание на баланса към 31.12.2020 

г.; Липса на инвентаризация и нередовно водено счетоводство, 
възпрепятстващи установяване на действителното състояние на активите; 
Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка ДДС и сходни на тях 
със стандартна 20%; Облагане с ДДС на бюджетните предприятия 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване 
2. Искане за прихващане или възстановяване - Обр. Кд-48 
3. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. 

Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони 
4. Облагане с ДДС на бюджетните предприятия - Данъчно облагане на община за 

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, възложени на трети лица 
5. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 
6. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане - Конструкция за наличие на 

отклонение от данъчно облагане в хипотезата на начисляване на възнаграждение или 
на обезщетение за неосъществени услуги - Водеща до отклонение от данъчно облагане 
сделка, при която е начислено възнаграждение за неизвършени услуги 

7. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС 
8. Прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане 

на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица и разрешаване на 
спорове - Право за възстановяване на удържан данък при източника за реализирани 
доходи от авторски и лицензионни възнаграждения - Действителен получател на 
доходите - Дружество за насочване на дохода 

9. Ставки на ДДС, прилагани в страните-членки на Европейската общност 
10. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%, в сила от 1 юли и от 1 

август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20% 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Изготвяне на отчета за паричните потоци по прекия метод 
2. Изготвяне на отчета за приходи и разходи към 31.12.2020 г. 
3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг 
4. Счетоводно отчитане продажбата на стоки на консигнация - Липса на инвентаризация 

и нередовно водено счетоводство, възпрепятстващи установяване на действителното 
състояние на активите на предприятието към определен момент - Правно основание 
към данъчната основа по ЗДДФЛ да бъдат включени и доходите на съпруга - 
Консигнационният договор като частен диспозитивен документ - доказателство за 
възникнали облигационни правоотношения между страните по договора, но не и 
доказателство за реалното му изпълнение, доказателства за предаване на стоката и от 
там възникване на данъчно събитие, водещо до задължение по ЗДДС 

5. Форма и съдържание на баланса към 31.12.2020 г. 
6. Форма и съдържание на отчета за собствения капитал към 31.12.2020 г. 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Декларация по чл. 7, ал. 4, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
2. Заявление за избор на начин за кореспонденция с административния орган във връзка 

с пенсия и/или добавка - Обр. П-25 
3. Заявление за изплащане на средствата по § 4б, ал. 2 от ПЗР на КСО 
4. Заявление за изплащане на средствата по § 4б, ал. 3 от ПЗР на КСО 
5. Заявление за изплащане на средствата по § 4б, ал. 4 от ПЗР на КСО 
6. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова 

дейност по чл. 102, ал. 3 от КСО - Обр. П-24 
7. Заявление за превеждане на пенсия в доставчик на платежни услуги, подадено чрез 

доставчика - Обр. П-1А 
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8. Заявление за промяна на адреса/начина за получаване на пенсията - Обр. П-1 
9. Извършване на финансови ревизии във връзка с държавното обществено осигуряване 
10. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания 
11. Справка за приети и неприети документи, представени в НОИ по електронен път - 

Приложение № 14 

Труд и работна заплата 

1. Заявление-декларация за регистрация в Дирекция "Бюро по труда" 
2. Заявление-декларация от безработно лице за настъпили изменения в декларирани 

обстоятелства 
3. Искане за издаване на разрешение от инспекцията по труда за постъпване на работа 

от лице до 18-годишна възраст 
4. Насърчаване на заетостта 
5. Обезщетения при безработица 
6. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа 

поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 
обстановка 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
2. Индекси на цените на жилища 
3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
5. Списък на държавите, с които България има сключени спогодби за избягване на 

двойното данъчно облагане (СИДДО) 
6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
7. 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 
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