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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Приравняване на безвъзмездните доставки към 

възмездни в ЗДДС; Данъчен кредит при промяна на данъчния режим със 

закон; Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж; Бюджетна процедура 
за 2019 г. 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Видове лица, подлежащи на регистрация по БУЛСТАТ 

2. Данъчен кредит и право на неговото приспадане - Липсата на регистрация на 
доставчика по ЗДДС като основание за непризнаване на данъчен кредит 

3. Декларация по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 

от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски 

4. Заявление за регистрация за подаване на документи по Закона за акцизите и 
данъчните складове по електронен път 

5. Място на изпълнение при доставка на услуга в Закона за данък върху добавената 
стойност - Определяне статута на получателя при доставка на услуги на дружество, 
установено в държава членка на ЕС, с оглед установяване мястото на изпълнение 

6. Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС - Коригиране на 
приспаднат данъчен кредит при промяна на данъчния режим на доставките със закон 

7. Отчетност и документация по Закона за данък върху добавената стойност 
8. Подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен 

път 
9. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
10. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху 

добавената стойност - Данъчно третиране по ЗДДС при продажба на цени значително 

под цената на придобиване 
11. Регистрация по БУЛСТАТ 

Бюджет и одит 

1. Бюджетна процедура за 2019 г. 

2. Бюджетни и финансови параметри на програмите, които се предлагат и изпълняват от 
разпоредителите с бюджет 

3. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2017 г. 
4. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество 
5. Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания. Достъп до 

СЕБРА и обмен на бюджетни плащания 
6. Процедура по финансово оздравяване за общини с финансови затруднения 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване 

2. Изисквания към счетоводната система на предприятието според Закона за 
счетоводството - принципи, съставители и публичност на годишните финансови 
отчети, съхраняване на информацията и административнонаказателни разпоредби 

3. КРМСФО Разяснение 22: Сделки в чуждестранна валута и авансово възнаграждение 
4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане 

5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти 
6. Съдържание на официалното издание на Международните стандарти за финансови 

отчети (МСФО), МСС (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 НА КОМИСИЯТА), 
примери и приложения 

Социално и здравно осигуряване 

1. Практика на ВАС в областта на социалната политика 

http://web.apis.bg/p.php?i=198291
http://web.apis.bg/p.php?i=238313
http://web.apis.bg/p.php?i=3499415
http://web.apis.bg/p.php?i=3509910
http://web.apis.bg/p.php?i=2213728
http://web.apis.bg/p.php?i=3065894
http://web.apis.bg/p.php?i=242448
http://web.apis.bg/p.php?i=3509917
http://web.apis.bg/p.php?i=373465
http://web.apis.bg/p.php?i=344893
http://web.apis.bg/p.php?i=194786
http://web.apis.bg/p.php?i=3569445
http://web.apis.bg/p.php?i=167194
http://web.apis.bg/p.php?i=3583573
http://web.apis.bg/p.php?i=3586529
http://web.apis.bg/p.php?i=226010
http://web.apis.bg/p.php?i=2828751
http://web.apis.bg/p.php?i=167304
http://web.apis.bg/p.php?i=166653
http://web.apis.bg/p.php?i=3526690
http://web.apis.bg/p.php?i=3317212
http://web.apis.bg/p.php?i=2981861
http://web.apis.bg/p.php?i=216231
http://web.apis.bg/p.php?i=373492


2. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд "Гарантирани вземания на 

работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя" - Доказателства във 
връзка с правото на гарантирано вземане 

3. 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 и зачитане на осигурителен стаж - Сумиране на осигурителен стаж за 

едни и същи периоди 
2. Заявление за ползване на социални услуги, които са делегирани от държавата 

дейности 

3. Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд 
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

4. Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд 
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми 

5. Направление за ползване на социални услуги в общността, Приют и Социален учебно-
професионален център (СУПЦ), делегирана от държавата дейност 

6. Ред и условия за ползване на социални услуги държавно делегирана дейност 

Банки и финанси 

1. Въпросник-декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по 
чл. 5, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ 

2. Декларация за открити банкови сметки, ползвани кредити от ДФЗ, търговски банки и 
други задължения 

3. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници 
4. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове - органи и 

инстуции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 9 от ЗКИ 
5. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове - съдебен 

изпълнител 
6. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове - физическо лице 
7. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове - юридическо лице 
8. Лицензиране на платежна институция 

Сделки 

1. Сделки с чуждестранни ценни книжа 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател 

1. Банкови сметки (IBAN) и адреси на териториалните дирекции и офисите на НАП 

Справочник 

1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 

2. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени 
3. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
4. Индекси на цените на жилища 
5. Ключови показатели за България 
6. Основни макроикономически показатели 
7. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната 
8. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина 

9. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
10. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност 

е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на 

посредническа дейност по наемане на работа 
11. Списък на регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия 
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12. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

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

институт след 1.01.1997 г. 
14. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) 

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 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 

Представяне на "АПИС ФИНАНСИ"   

http://web.apis.bg/p.php?i=198972
http://web.apis.bg/p.php?i=162834
http://web.apis.bg/p.php?i=163830
apis://Base=NORM&DocCode=99909&Type=201/
apis://Base=NORM&DocCode=99972&Type=201/

