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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчните закони и практика за 2019 година - 

тема от семинар; Промени в счетоводното и осигурителното законодателство 

за 2019 г.; Осигурителен доход и осигурителни вноски за 2019 г.; 
Определяне на данъчния финансов резултат 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 година (DOC-формат) 

2. Данък върху недвижимите имоти 
3. Данъчен кредит и право на неговото приспадане 
4. Данъчна основа по смисъла на ЗДДС при продажба на загуба и други особени случаи 

5. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица 

6. Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 
35 от ЗДДФЛ 

7. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки 
8. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 

2018 година 
9. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с 

увреждания за 2018 година 

10. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност 
11. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните 

складове. Режим "отложено плащане на акциз" 
12. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните 

административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Обр. № 
Окд-203) 

13. Заявление за ползване на електронна услуга "Приемане на актове, от които произтича 

публично вземане на външни взискатели" 
14. Искане за издаване на документ от НАП - Обр. № ОКд-51 
15. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС 
16. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови 

правоотношения 
17. Облагане на доходите на физическите лица. Плосък данък 

18. Облагане на доходите от трудови правоотношения 
19. Облагане с акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове 
20. Облагане с данък върху превозните средства 
21. Облагане с окончателен данък на доходи, изплатени на български лица 
22. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС 
23. Определяне на данъчния финансов резултат 
24. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС 

25. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от 
предприятията 

26. Прилагане на специалните режими за облагане на доставки на далекосъобщителни 
услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по 
електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица 

27. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от стопанска 

дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от 
ЗДДФЛ (DOC-формат) 

28. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - доходи от друга 
стопанска дейност (DOC-формат) 

29. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. - за ползване на 
данъчни облекчения (DOC-формат) 

30. Промени в данъчните закони за 2019 година - тема от семинар 

31. Промени в счетоводното и осигурителното законодателство за 2019 година 
32. Регламентация на местните данъци и такси 
33. Специален ред на облагане в Закона за данък върху добавената стойност 
34. Списък на администратори на електронна услуга "Приемане на актове, от които 

произтича публично вземане на външни взискатели" 
35. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на доставките на ваучери за храна 
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36. Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на 

електронен адрес (Обр. № Окд-201) 

Бюджет и одит 

1. Единна бюджетна класификация за 2019 г. 

2. Сметкоплан на бюджетните организации 
3. Функции на общините, свързани с определянето, събирането и контрола на местните 

данъци и такси 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Акценти на годишното счетоводно приключване - тема от семинар 

2. Годишен финансов отчет за 2018 г. - прилагане на Закона за счетоводството - тема от 

семинар 
3. Разработване на Годишния финансов отчет за 2018 г. и изисквания на регистрираните 

одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит - тема от семинар 
4. Счетоводно отчитане на разходите за автомобили 

Труд и работна заплата 

1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите) 
2. Декларация за минимални и държавни помощи 

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

4. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) 
5. Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи 

Социално и здравно осигуряване 

1. Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална 

болест" за 2019 г. 
2. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и 

квалификационни групи професии за 2019 г. 
3. Осигуряване на работещите по трудови и нетрудови правоотношения лица 

4. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено 
осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Заявление за издаване на Удостоверение за внесени осигурителни вноски за 

осигурителен стаж (УП-16) - Обр. З-3 

2. Заявление за издаване на удостоверение УП-20 за доходи от пенсии от други държави, 
изплащани чрез посредничеството на НОИ (Обр. П-23) 

3. Заявление за отпускане на добавка по чл. 84 от КСО - Обр. П-4 
4. Заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност - Обр. П-3 
5. Изчисляване размера на пенсиите 

6. Определяне на минимален размер на пенсията 
7. Пенсии за инвалидност 
8. Пенсия за осигурителен стаж и възраст 
9. Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж на основание чл. 

9а, ал. 6 във връзка с чл. 9а, ал. 1 от КСО (Обр. УП-16) 
10. Удостоверение за доходи от пенсии от други държави, изплащани чрез 

посредничеството на НОИ (Обр. УП-20) 

11. Удостоверение за месечен размер на пенсия/и и добавка/и за определен период за 
ползване в друга държава (Обр. УП-19) 

12. Удостоверение за месечен размер на получаваните суми за пенсия/и и добавки за 

ползване в друга държава (Обр. УП-18) 
13. Удостоверение за обстоятелството, че лицето не получава пенсия от Република 

България (Обр. УП-18а) 
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Банки и финанси 

1. Списък на участниците в TARGET 2 през националния системен компонент TARGET2-
BNB 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател 

1. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен 

доход за 1997 - 2019 г. 
2. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен 

доход за 1997 - 2019 г. 
3. Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на 

самоосигуряващите се лица 
4. Тарифа по Закона за местните данъци и такси 

Изчислителни системи 

1. "Граждански договор" с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2019 г. и 

Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 
2. Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения 

3. Сметка за изплатени суми за 2019 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 
4. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2019 г. 

Справочник 

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

2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
3. Индекс на потребителските цени (инфлация) 

4. Календар за работните дни и часове за 2001 - 2018 г. 
5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
6. Минимална работна заплата за страната 

7. Минимални и максимални размери на пенсиите 
8. Основни макроикономически показатели 
9. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
10. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
11. 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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