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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Възникване на данъчно събитие при договори за 

консигнация; Oтговорност на отчуждителя при започване на ревизия след 

прехвърляне на предприятието; Оценяване на служителите в държавната 
администрация 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Данъчно третиране на прехвърлянето на предприятие по чл. 15 и чл. 60 от Търговския 

закон - отговорност на отчуждителя при започване на ревизионно производство след 
прехвърляне на предприятието  

2. Документиране и документална обоснованост на стопанските операции в данъчните 

закони - третиране по ЗКПО на възстановени на дружество суми по повод отменен 

ревизионен акт за непризнат данъчен кредит 
3. Имуществена отговорност по Закона за държавната финансова инспекция. Акт за 

начет 
4. Определяне датата на възникване на данъчното събитие в Закона за данък върху 

добавената стойност - възникване на данъчно събитие при договори за консигнация – 
предоставяне на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва – 
осчетоводяване на лихвите по предоставен заем  

5. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС - задължение за 
заплащане на лихви и вменена солидарна отговорност по чл. 177, ал. 6 от ЗДДС, в 
случай че ревизираното лице е знаело или е било длъжно да знае, че данъкът няма да 
бъде внесен 

6. Отчитане на дебитни и кредитни известия при корекция на данъчната основа и 
данъка, анулиране на сделки и авансови плащания - издаване на кредитни известия 

при разваляне на доставката или намаление на данъчната основа по фактурите. 

Обстоятелства при определяне на данъчната основа за облагане с корпоративен данък 
по чл. 122, ал. 1, т. 1 ДОПК 

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

Бюджет и одит 

1. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители. 

Формиране на брутното им месечно възнаграждение. Общественото и здравното им 
осигуряване 

2. Декларация по чл. 7, ал. 1 и 4 от Закона за държавния служител 
3. Заповед за назначаване на държавен служител 

4. Заявление за назначаване като държавен служител 
5. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетната прогноза за 

периода 2019-2021 г. 

6. Условия и ред за оценяване изпълнението на служителите в държавната 
администрация 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Касови апарати - документация и отчетност - издадени сторно касови бележки, които 

не са в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 поради липса на данни за 
клиента - Предоставяне на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната 
лихва - Възникване на данъчно събитие при договори за консигнация 

2. Тримесечен статистически отчет за разрешеното и започнато строителство на нови 
сгради през 2018 година 

Труд и работна заплата 

1. Декларация за осъществяване на краткосрочна заетост без разрешение за работа чрез 

регистрация - Приложение № 5 
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2. Декларация за осъществяване на краткосрочна заетост без разрешение за работа чрез 

регистрация - Приложение № 6 
3. Декларация за осъществяването на заетост без разрешение за работа - Приложение № 

7 
4. Декларация от родител/настойник/попечител по чл. 305, ал. 2 от КТ 
5. Декларация от родител/настойник/попечител по чл. 305, ал. 2 от КТ и чл. 2, ал. 1 от 

Наредбата за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст 
6. Заявление за упражняване на висококвалифицирана заетост; за упражняване на 

сезонна заетост; за преместване на вътрешнокорпоративен трансфер - Приложение № 
2 

7. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република 
България 

8. Искане за издаване на разрешение от инспекцията по труда за постъпване на работа 
от лице до 18-годишна възраст 

9. Обезщетения при безработица 
10. Основания за възникване и прекратяване на трудово правоотношение. Създаване и 

съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 
11. Трудов договор (втори вариант) 

Социално и здравно осигуряване 

1. Парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете 

2. Парични обезщетения за временна неработоспособност - изчисляване на обезщетение 
за временна неработоспособност на самоосигуряващо се лице 

3. Практика на ВАС в областта на социалната политика 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Заявление за преизчисляване на отпусната с намален индивидуален коефициент, 

съгласно чл. 70, ал. 7 КСО, пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното 
обществено осигуряване - Обр. УП-25 

2. Заявление за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида в 
универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на 
държавното обществено осигуряване - Обр. УП-25.1 

3. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж 
4. Изчисляване размера на пенсиите 
5. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция 
6. Пенсии за инвалидност 

7. Понятие за осигурителен стаж 
8. Права и помощи за хората с увреждания 
9. Преизчисляване на пенсиите 
10. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца 
11. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия 
12. Условия, ред и необходими документи за ползване правото на профилактика и 

рехабилитация 

Банки и финанси 

1. Жалба до БНБ за предполагаеми нарушения по чл. 167, ал. 2 от ЗПУПС 
2. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и 

институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ 
3. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове по международен 

номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ 
4. Потребителски кредит - обща характеристика 

Справочник 

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

2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Минимални и максимални размери на пенсиите 
4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
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5. Списък на участващи юрисдикции по смисъла на § 1а, т. 43 от ДР на ДОПК 

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 35; 988 36 06 - Търговски отдел; 

923 98 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 
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