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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Счетоводни отчети - Форма и съдържание към 
31.12.2018 г. ; 

Доказване на факта за извършване на доставки - Изискване за подпис на 

получателя по фактурата; Отчитане на приходите от неустойки по договори - 
Условни задължения и условни активи 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Бартер на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях. Счетоводно 

отчитане и данъчно облагане по ЗДДС - Данъчно събитие при кредитиране на 
строителството на апартаменти срещу придобиване право на собственост - Провеждане 
на ревизия по особен ред - Счетоводно отчитане - Дял на завършеното строителство - 
Правила относно прикрито съглашение 

2. Данъчно облагане на разходите за леки автомобили 
3. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки - Право на приспадане на данъчен 

кредит по фактури за гориво, резервни части и ремонт на автомобили - Отчитане на 
приходите от неустойки по договори - Условни задължения и условни активи - 
Признаване на приход - условия 

4. Заплащане на винетна такса. Функциониране на винетната система 
5. Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация - А7  

6. Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната 
агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код 

7. Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция 
за приходите, чрез персонален идентификационен код 

8. Заявление за прекратяване на персонален идентификационен код, издаден от 
Националната агенция за приходите 

9. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване 

10. Отчетност и документация по Закона за данък върху добавената стойност - Доказване 
на факта за извършване на доставки, в резултат на което са реализирани укрити 
приходи от продажби - Изискване за подпис на получателя по фактурата 

11. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
12. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък - Право на 

преотстъпване на корпоративен данък, инвестиран в дейности, свързани с износ за 

трети страни или държави членки - понятие "производствена дейност" 
13. Придружителен документ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под 

режим отложено плащане на акциз - Приложение № 30 
14. Придружителен документ при аварийна процедура за движения на акцизни стоки под 

режим отложено плащане на акциз - Приложение № 31 
15. Уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по 

чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС - Приложение № 38 към ППЗДДС 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Заявка за даване на индивидуални номера на ФУ и на фискалните памети до 
Централното управление на НАП - Приложение № 9 

2. Заявка за изпитване на тип фискално устройство съгласно изискванията на Наредба № 
Н-18 от 13.12.2006 г. - Приложение № 3 

3. Заявление за въвеждане в експлоатация и регистрация на фискално устройство - 
Приложение № 24 

4. Заявление за регистриране на фирма за сервиз и ремонт на фискални устройства/ 
ИАСУТД 

5. Изготвяне на отчета за паричните потоци по прекия метод 

6. Изготвяне на отчета за приходи и разходи към 31.12.2018 г. 
7. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство 

8. Касови апарати - документация и отчетност 
9. КРМСФО Разяснение 23: Несигурност при данъчното третиране на дохода 
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10. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане 
11. Отчетност на оборотите от извършени продажби 
12. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов 

отчет 
13. Представяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи 

Международните счетоводни стандарти 
14. Протокол за демонтаж на фискална памет 

15. Свидетелство за регистрация на интегрирана автоматизирана система за управление 
на търговската дейност (ИАСУТД) - Приложение № 11а 

16. Свидетелство за регистрация на фискално устройство - Приложение № 11 
17. Смяна (демонтаж) на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика или 

повреда на фискалното устройство 
18. Счетоводен стандарт (СС) 37 - Провизии, условни задължения и условни активи – 

разяснения - Отчитане на приходите от неустойки по договори - Условни задължения и 
условни активи - Признаване на приход - условия 

19. Форма и съдържание на баланса към 31.12.2018 г. 
20. Форма и съдържание на отчета за собствения капитал към 31.12.2018 г. 

Труд и работна заплата 

1. Заявление-декларация до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за 

включване в дейност "Личен асистент" 
2. Заявление-декларация до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за 

включване в дейност "Личен асистент" за кандидат за помощник-възпитател 
3. Заявление-декларация до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за 

включване в дейност "Личен асистент" за кандидат потребител – дете 
4. Заявление-декларация до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за 

включване в дейност "Личен асистент" за кандидат потребител - пълнолетно лице 
5. Заявление-декларация до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за 

включване в дейност "Помощник възпитател" за кандидат за помощник възпитател 
6. Заявление-декларация до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за 

включване на дете в дейност "Помощник възпитател" 

Социално и здравно осигуряване 

1. Декларация-искане за осигурителните вноски и начислените средства 

Банки и финанси 

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

Справочник 

1. Индекс на потребителските цени (инфлация) 

2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 
имоти на потребители 

3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
4. Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор 

на ваучери за храна, и такива на които е издадена заповед за отнемане на 
разрешението 

5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 
отпускане на пенсията 

6. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен 
институт след 1.01.1997 г. 

За контакти: 

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; 
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тел. 970 89 77 - Редакция; 

970 89 44 - HELP Desk; 

923 98 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 
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