
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец януари 2021 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен отчет за дейността на нефинансовите 

предприятия; Годишни данъчни декларации – регламент; Годишни отчети 
при счетоводното приключване; Изчисляване на работна заплата и Сметка 
за изплатени суми – 2021 г.; Реално заплатена цена, която се различава от 
данните от счетоводството; Скрито разпределение на печалбата при 
липсваща касова наличност 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Възстановяване и освобождаване от облагане с акциз за алкохол и алкохолни напитки 
2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 година (DOC-формат) 
3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходи на починало 

лице (образец 2001в) 
4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходи на починало 

лице (образец 2001в) (DOC-формат) 
5. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходите на 

физическите лица (образец 2001) 
6. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и 

дължимия годишен корпоративен данък за 2020 г. (DOC-формат) 
7. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите 

на бюджетните предприятия (DOC-формат) 
8. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху 

дейността от опериране на кораби (DOC-формат) 
9. Данъчен режим на вноса по смисъла на ЗДДС 
10. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица 
11. Данъчно облагане на доходите от наем 
12. Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 

35 от ЗДДФЛ 
13. Данъчно третиране на липсите и брака - Корекции на ползван данъчен кредит при 

липса на ДМА поради кражба и при авансово плащане във връзка с доставка, която не 
е извършена 

14. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино (DOC-формат) 

15. Деклариране и внасяне на данъци от юридически лица 
16. Деклариране на получените заеми в годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ 
17. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност 
18. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове 
19. Място на изпълнение при доставка на стока в Закона за данък върху добавената 

стойност 
20. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената 

стойност 
21. Облагане на доходите от трудови правоотношения 
22. Обмен на информация с други държави, съгласно Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс 
23. Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС 
24. Особености при отчитането на търговски представителства на чуждестранни лица 
25. Отчетност и документация по Закона за данък върху добавената стойност - Право на 

приспадане на данъчен кредит и увеличение финансовия резултат с разходите по 
фактури, които не са документално обосновани - Право на ревизираното дружество да 
поиска назначаване на техническа експертиза и доказателствената тежест, която носи 
при ревизия 

26. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 
27. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане - Реално договорена и заплатена 

цена по повод покупко-продажба на недвижимите имоти от купувачи по 
предварителните договори във връзка с осъществени продажби, която се различава от 
данните от счетоводството въз основа на които са начислени дължимите преки и 
косвени данъци 
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28. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. - за 
ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен 
данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или 
стипендии (DOC- формат) 

29. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от трудови 
правоотношения 

30. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от трудови 
правоотношения (DOC-формат) 

31. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от стопанска 
дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от 
ЗДДФЛ 

32. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от стопанска 
дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от 
ЗДДФЛ (DOC-формат) 

33. Приложение № 3 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. за 
регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО (DOC-формат) 

34. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от друга 
стопанска дейност 

35. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от друга 
стопанска дейност (DOC-формат) 

36. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от наем или 
от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество 

37. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от наем или 
от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат) 

38. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от 
прехвърляне на права или имущество 

39. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от 
прехвърляне на права или имущество (DOC-формат) 

40. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от други 
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ 

41. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от други 
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат) 

42. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от дейности, 
подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на 
пътници по реда на ЗМДТ 

43. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - доходи от дейности, 
подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на 
пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат) 

44. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - притежавани акции, 
дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и 
недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 
от ЗДДФЛ; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, 
ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, ал. 13 и 14 от ЗДДФЛ от 
източници в чужбина 

45. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - притежавани акции, 
дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и 
недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 
от ЗДДФЛ... (DOC- формат) 

46. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - прилагане на 
методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в 
Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

47. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - за прилагане на 
методите за избягване на двойното данъчно облагане за доходи декларирани в 
Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (DOC-формат) 

48. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за ползване на 
данъчни облекчения 

49. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - за ползване на 
данъчни облекчения (DOC-формат) 

50. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - 
предоставени/получени парични заеми 

51. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - 
предоставени/получени парични заеми (DOC-формат) 

52. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - преизчисляване на 
окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица 

http://web.apis.bg/p.php?i=519231
http://web.apis.bg/p.php?i=4510692
http://web.apis.bg/p.php?i=519222
http://web.apis.bg/p.php?i=4511923
http://web.apis.bg/p.php?i=519223
http://web.apis.bg/p.php?i=4279459
http://web.apis.bg/p.php?i=4511289
http://web.apis.bg/p.php?i=519224
http://web.apis.bg/p.php?i=4511290
http://web.apis.bg/p.php?i=519225
http://web.apis.bg/p.php?i=4511291
http://web.apis.bg/p.php?i=519226
http://web.apis.bg/p.php?i=4511292
http://web.apis.bg/p.php?i=519227
http://web.apis.bg/p.php?i=4511455
http://web.apis.bg/p.php?i=519228
http://web.apis.bg/p.php?i=4511456
http://web.apis.bg/p.php?i=519229
http://web.apis.bg/p.php?i=4511457
http://web.apis.bg/p.php?i=519233
http://web.apis.bg/p.php?i=4511924
http://web.apis.bg/p.php?i=1886429
http://web.apis.bg/p.php?i=4511925
http://web.apis.bg/p.php?i=2419280
http://web.apis.bg/p.php?i=4510693


53. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - за преизчисляване 
на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически 
лица (DOC-формат) 

54. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - необлагаеми 
доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено 
право на собственост по реда на нормативен акт 

55. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. - необлагаеми 
доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено 
право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат) 

56. Регистрация по ЗДДС 
57. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в Закона за данък върху 

добавената стойност 
58. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2020 г. - Таблица 1 (DOC-

формат) 
59. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2020 г. - Таблица 2 (DOC-

формат) 
60. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 

2020 г. - Таблица 1 (DOC-формат) 
61. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 

2020 г. - Таблица 2 (DOC-формат) 
62. Частичен данъчен кредит в Закона за данък върху добавената стойност - Последващо 

използване на услуга (правно обслужване) за извършване на освободени доставки по 
глава четвърта на ЗДДС, за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от 
икономическата дейност на лицето - Доставка, която не може да бъде обвързана с 
конкретна облагаема или освободена доставка, а е свързана с основната икономическа 
дейност, поради което дружеството има право на приспадане на частичен данъчен 
кредит по смисъла на чл. 73, ал. 1 ЗДДС 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Административни нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове 
(ЗАДС) 

2. Таблица за нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2020 година (формат 
MS Excel) 

2. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2020 
година 

3. Годишни данъчни декларации – регламент 
4. Годишни отчети при счетоводното приключване 
5. График по изготвяне и представяне на данъчни декларации и годишни финансови 

отчети 
6. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2020 г. по 

смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността 
са под 500 лева 

7. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори 
8. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: 

оповестяване 
9. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти 
10. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг 
11. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и 

оценяване 
12. Номенклатура на счетоводни формуляри (по групи сметки) 
13. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 

година 
14. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 година (за публикуване) (формат 

MS Excel) 
15. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и 

икономически дейности за 2020 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
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16. Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2020 
година 

17. Отчет за собствения капитал за 2020 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
18. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО 

и ЗДДФЛ 
19. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори 

към 31.12.2020 година 
20. Справка за група предприятия през 2020 година 
21. Справка за данъците и таксите за 2020 година 
22. Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2020 

година 
23. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори 

през 2020 година 
24. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори 

през 2020 година (ЕТ) 
25. Справка за местните единици за 2020 година 
26. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2020 година 
27. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година 
28. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година на 

микропредприятията 
29. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции 

и текущи), получени от субсидии и други източници за 2020 година 
30. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 

2020 година 
31. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на 

предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2020 година 
32. Справка за предприятието (ЕТ) през 2020 година 
33. Справка за предприятието през 2020 година 
34. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по 

институционални сектори към 31.12.2020 година 
35. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2020 

година 
36. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по 

видове продукти през 2020 година 
37. Справка за продажбите и търговските обекти през 2020 година 
38. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2020 година 
39. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2020 година 
40. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, 

несъставящи баланс (ЕТ) за 2020 година 
41. Справка за разходите на суровини и материали за 2020 година 
42. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2020 

година (формат MS Excel) 
43. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2020 година 
44. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2020 година (ЕТ) 
45. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2020 година 
46. Счетоводен баланс към 31.12.2020 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
47. Счетоводно отчитане на паричните средства - Съхраняване на парични средства в каса 

- Представлява ли скрито разпределение на печалбата липсващата касова наличност 
48. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи 

за труд през 2020 година 
49. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) през 2020 година 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Заявление за ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 
1, т. 2 от КСО - Обр. УП-28 

2. Заявление за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с 
намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10 от КСО - Обр. УП-27 

3. Заявление за прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида в 
универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на 
държавното обществено осигуряване - Обр. УП-27.1 

4. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход 
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5. Изчисляване и внасяне на здравноосигурителните вноски 
6. Изчисляване размера на пенсиите 
7. Определяне на основната икономическа дейност на осигурителя 
8. Определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална 

болест 
9. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в 

търговски дружества 
10. Преизчисляване на пенсиите 
11. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца 
12. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия 

Бюджет и одит 

1. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2020 г. 
2. Единна бюджетна класификация за 2021 г. 
3. Изготвяне на годишен баланс от бюджетните организации 
4. Отчетност на бюджетните организации 

Сделки. Банки и финанси 

1. Декларация - Форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови 
кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 
лв. 

2. Декларация - форма СПБ-2 при откриване на сметка в чужбина 
3. Декларация - Форма СПБ-3 при извършване на първоначална пряка инвестиция в 

чужбина 
4. Изисквания към организаторите на хазартни игри 
5. Откриване на сметки в чуждестранни банки 
6. Представяне на отчети и декларации за задълженията на местни лица към 

чуждестранни лица 
7. Списък и описание на отчетните форми и отчетните единици по Наредба № 27 на БНБ 

за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и 
статистиката на ценните книжа 

8. Форма СПБ-4 - Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и 
чуждестранни лица в размер над 500 000 лв. 

Изчислителни системи 

1. "Граждански договор" с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2020 – 
2021 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ 

2. Изчисляване на работна заплата 
3. Сметка за изплатени суми за 2020 – 2021 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от 

ЗДДФЛ 
4. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2020 – 2021 г. 
5. Справка за изчисляване на обезщетения при временна неработоспособност и 

бременност и раждане 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
2. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси 
3. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
4. Календар за работните дни и часове за 2001 - 2021 г. 
5. Осигурителен календар за 2021 г. 
6. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК) 
7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен 

институт след 1.01.1997 г. 
9. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по 

фондове за 2021 г. 
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10. Тарифа за здравноосигурителните вноски за 2021 г. 
11. Тарифа за осигурителните вноски и разпределението им по фондовете на ДОО за 2021 

г. 
12. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2021 г. 
13. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност 
14. Тарифа по Закона за корпоративното подоходно облагане 
15. Тарифа по Закона за местните данъци и такси 

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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