
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец юли 2017 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Международни одитни стандарти в публичния 

сектор; Установяване на основата за данъчно облагане при неправилно 

водено счетоводство; Осигурителни вноски върху стойността на безплатни 
продукти, предоставени на работници 

* Индексът „ЛЕОНИА Плюс“ заменя индекса „ЛЕОНИА“ като база за 

изчисляване на Основен лихвен процент (ОЛП), считано от 1 юли 2017 г., 

във връзка с което УС на БНБ прие изменения в Методиката за определяне 

на ОЛП, отразяващи използването на новия индекс. Датата на влизане в 

сила на измененията в методиката е съобразена с периода на прилагане на 

законната лихва за полугодие и датата на обявяването й на 1 януари и на 1 

юли на съответната година, съгласно ПМС № 426 от 2014 г. БНБ ще 

продължи да обявява ОЛП по досега установения ред. 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане 

2. Данъчна основа по смисъла на ЗДДС при продажба на загуба и други особени случаи - 
определяне на данъчната основа при продажба на недвижим имот на цена, по-ниска от 
стойността при придобиване 

3. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица 
4. Заявление за вписване и заверка на складов регистър при публичен склад в 

съответствие с Наредба № 3 от 16.07.1999 г. 
5. Облагане на социалните разходи - задължения за осигурителни вноски върху 

стойността на безплатни продукти, предоставени на работници и служители 

6. Облагане с данък върху превозните средства 
7. Обхват на Закона за данък върху добавената стойност - обекти на облагане и 

задължени лица - квалифициране на отдаването под наем на имущество, частна 

собственост на физическо лице, придобито в режим на съпружеска имуществена 
общност, като независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС 

8. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност - 
право на данъчен кредит за получени услуги при липса на осъществени от 
дружеството облагаеми доставки 

9. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък 
върху добавената стойност - начисляване на ДДС върху доставки на недвижими имоти 

- установяване на основата за данъчно облагане при неправилно водено счетоводство 
10. Отчитане на дебитни и кредитни известия при корекция на данъчната основа и 

данъка, анулиране на сделки и авансови плащания - възможност за издаване на 
данъчно кредитно известие след дерегистрация на доставчика 

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

12. Предварителни обезпечителни мерки - действие на наложени запори на банкови 
сметки в изпълнителното производство по ГПК 

13. Събиране и проверка на доказателства при извършване на ревизии по ДОПК. Видове 
ревизии - определяне на публични задължения на дружество, изведени от данните, 
съдържащи се в програмен продукт - Право на приспадане на данъчен кредит по 
неосчетоводени покупки 

14. Събиране на публичните вземания - погасяване на задължения за данъци от различен 
вид 

Бюджет и одит 

1. МСВОИ 3200 Указания за процеса на одита на изпълнението 
2. МСВОИ 4000 Стандарт за одит за съответствие 
3. МСВОИ 5000 Одит на Международни институции - Указание за Върховните одитни 

институции 
4. МСВОИ 5110 Насоки за провеждане на одит на изпълнението в областта на околната 

среда 
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5. МСВОИ 5120 Одит на околната среда в контекста на финансовия одит и одита на 

съответствието 
6. МСВОИ 5140 Начини за сътрудничество между ВОИ при одити на международни 

спогодби в областта на околната среда 
7. МСВОИ 5300 Указания за одит в областта на ИТ 
8. МСВОИ 5450 Указания за одит на информационни системи за управление на публичния 

дълг 

Социално и здравно осигуряване 

1. Практика на ВАС в областта на социалната политика 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Заявление за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за самоосигуряващо се 

лице - Обр. З-1 
2. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление 
3. Пенсия за осигурителен стаж и възраст 

4. Условия за придобиване право на пенсия и ред за отпускане на пенсия 
5. Целева помощ за отопление 

Сделки 

1. Електронен подпис - същност и видове 

Справочник 

1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 

2. Банков индекс ЛЕОНИА Плюс 
3. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
4. Минимални и максимални размери на пенсиите 
5. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2017 г. 
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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