
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец август 2020 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Лихви и срокове по ДОПК - Мерки и действия по 

време на извънредното положение - Законна лихва по просрочени парични 
задължения 

Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%, в сила от 1 
юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%; 
Определяне на ДДС за възстановяване - Отчитане на данъчния резултат 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Данъчно облагане на организаторите на хазартни игри 
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта 
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от Закона за хазарта 
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 от Закона за хазарта 
5. Декларация по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта за дължимите държавни такси 
6. Корпоративен данък 
7. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. 

Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони 
8. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация 
9. Облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени 

по електронен път 
10. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 
11. Преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък 
12. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС 
13. Прилагане на нормативната уредба на Закона за местните данъци и такси от 

предприятията 
14. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност - 

Начин за определяне на ДДС за възстановяване - Отчитане на данъчния резултат на 
месечна база 

15. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година 
16. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в Закона за данък върху 

добавената стойност 
17. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%, в сила от 1 юли и от 1 

август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20% 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Издаване на документ за продажба чрез фискално устройство 
2. Касови апарати - документация и отчетност 
3. Отчетност на оборотите от извършени продажби 
4. Смяна (демонтаж) на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика или 

повреда на фискалното устройство 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с 
трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране 

2. Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на 
документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на 
упълномощено лице - Приложение № 13 

3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 
осми клас, за учебната 2020 – 2021 година 

4. Конфликт на интереси 
5. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в 

търговски дружества 
6. Осигурителни вноски - документи, срокове, внасяне, декларации, санкции 
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7. Парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна 
възраст 

8. Парични обезщетения за временна неработоспособност 
9. Пенсии за инвалидност 
10. Понятие за осигурителен стаж 
11. Преизчисляване на пенсиите 
12. Промени в осигурителното законодателство за 2020 година 
13. Справка за приети и неприети документи, представени в НОИ по електронен път - 

Приложение № 14 

Труд и работна заплата 

1. Заявление за отпускане/изплащане на парично обезщетение за безработица 
2. Насърчаване на заетостта 
3. Обезщетения при безработица 
4. Спиране и прекратяване получаването на обезщетение за безработица 

Сделки. Банки и финанси 

1. Изисквания към организаторите на хазартни игри 
2. Изпиране на пари. Вътрешни правила и контрол 

Бюджет и одит 

1. Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 
2. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 
3. Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина 

извън горските територии 
4. Заявление за издаване на разрешение за строеж 
5. Заявление за издаване на скици за недвижими имоти 
6. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни 
7. Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж 
8. Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и 

селищно устройство 
9. Заявление за одобряване на подробен устройствен план 
10. Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 
11. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава 

разрешение за строеж 
12. Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 
13. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и 

извлечения от документи и книжа 
14. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписа и 

съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите 
15. Протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни 

документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване 
16. Удостоверение за декларирани данни 
17. Удостоверение за търпимост на строеж 
18. Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 

Изчислителни системи 

1. Законна лихва по просрочени парични задължения 
2. Изчисляване на държавни вземания 
3. Изчисляване на държавни вземания от социалното осигуряване 
4. Изчисляване на законна лихва 
5. Изчисляване на законна лихва по валутни задължения в EUR/USD 
6. Лихва - договорна и законна 
7. Лихви върху данъци, такси и други подобни държавни вземания 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 
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1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2020 година 
2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
4. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС 
5. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
6. Списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни 

услуги на територията на Република България 
7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2020 г. 
8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

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

институт след 1.01.1997 г. 
10. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност 

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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