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Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Оборотна ведомост при годишно (междинно) 

счетоводно приключване; Данъчна ревизия при несъответствие на 

разходите спрямо декларираните приходи; Платежни инструменти и 
операции с тях 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Водене на данъчен амортизационен план - относно увеличение на счетоводния 

финансов резултат с отчетени разходи за амортизация на лек автомобил, при 
недоказано използване на автомобила в икономическата дейност на дружеството. 
Увеличение на счетоводния финансов резултат с предоставени заемни средства от 

съдружниците в дружество 

2. Данни за наследствените дялове на наследниците/заветниците към справка-
декларация за данък върху добавената стойност - Приложение № 37 от ППЗДДС 

3. Данъчен режим на сделките за износ по смисъла на ЗДДС и ЗАДС 
4. Деклариране на получените заеми в годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ - 

определяне на задължения по ЗДДФЛ поради недеклариране на получени заеми 
5. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ) 
6. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 

7. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане 
8. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност 
9. Специфични случаи на регистрация и дерегистрация по ЗДДС 

Бюджет и одит 

1. Искане (заявление) за удостоверяване липса/наличие на НП/съдебно решение за 

нарушение на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ 
2. Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания. Достъп до 

СЕБРА и обмен на бюджетни плащания 
3. Списък на командированите лица 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Оборотна ведомост при годишно (междинно) счетоводно приключване 

Труд и работна заплата 

1. Данни (отчет) за положен извънреден труд на основание чл. 149, ал. 2 от КТ 

2. Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за 

безработица 
3. Заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от 

починало лице 
4. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а 

от КСО 
5. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 

и/или 231 от ЗОВСРБ 
6. Работа при намалено работно време. Удължаване на работното време 

Социално и здравно осигуряване 

1. Декларация към чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за информиране на 

работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания 
при несъстоятелност на работодателя - Приложение № 2 

2. Декларация по чл. 7 от Закона за гарантираните вземания на работниците и 
служителите при несъстоятелност на работодателя - Приложение № 3 
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3. Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително 

пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на 
държавното обществено осигуряване 

4. 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 

5. Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване 
на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от 

Кодекса на труда - Приложение № 15 
6. Заявление за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 

януари 2005 г. 
7. 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 

8. Заявление-декларация за отпускане на гарантирано вземане по ЗГВРСНР - 
Приложение № 4 

9. Заявление-декларация за отпускане на гарантирано вземане по ЗГВРСНР - 
Приложение № 4 

10. Подаване на данни за осигурените лица 
11. Справка за размера на изплатените гарантирани вземания и внесените данъци и 

запори - Приложение № 5 

12. Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и 
парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други 
нормативни актове - Приложение № 1 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Изчисляване размера на пенсиите 

2. Преизчисляване на пенсиите 
3. Условия, ред и необходими документи за ползване правото на профилактика и 

рехабилитация 

Банки и финанси 

1. Лицензиране на платежни институции и оператори на платежни системи. Платежни 
инструменти и операции с тях 

Справочник 

1. Индекс на потребителските цени (инфлация) 

2. Основни макроикономически показатели 
3. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 

4. 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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