
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец август 2022 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Трудовите права на работниците и служителите 

(в сила от 1.08.2022 г.); Тълкувателно решение - Обезщетение за 
неимуществени вреди при непозволено увреждане; Промени в държавния 
бюджет, данъците и осигуряването, в сила от 1, 9, 26 юли, 1 и 16 август 
2022 г. 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9д 
2. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9ж от 

ППЗАДС 
3. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9з от 

ППЗАДС 
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 от Закона за хазарта 
5. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове 
6. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ) 
7. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС 
8. Заявление за прекратяване на регистрация за прилагане на специален режим извън 

Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с 
получатели данъчно незадължени лица... - Приложение № 17 от ППЗДДС 

9. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим в съюза 
за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели 
данъчно незадължени лица… - Приложение № 18 от ППЗДДС 

10. Заявление за регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън 
Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с 
получатели данъчно незадължени лица... - Приложение № 16 от ППЗДДС 

11. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС 
12. Издаване на фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика 
13. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните 

складове (ЗАДС) - Приложение № 7а от ППЗАДС 
14. Искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за 

винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6 от ППЗАДС 
15. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове 
16. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС - Данъчно 

облагане доставката на услуги, само ако между доставчика и получателя съществува 
реално правоотношение с достатъчно индивидуализиран предмет, в рамките на което 
се разменят взаимни престации, като полученото от доставчика възнаграждение 
представлява действителната равностойност на предоставената услуга 

17. Национални кодове за енергийни продукти - Приложение № 7у от ППЗАДС 
18. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 
19. Проекти, финансирани от програмите на Европейския съюз. Данъци, мита и такси - 

Доказателства за извършване на консултантски услуги във връзка с процедура по 
възлагане на обществена поръчка - Право на приспадане на данъчен кредит, когато 
няма данни доставчиците да разполагат с материална, техническа и кадрова 
обезпеченост 

20. Промени в държавния бюджет, данъците и осигуряването, в сила от 1, 9, 26 юли, 1 и 
16 август 2022 година 

21. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение за 
регистрация на лице по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове 
(ЗАДС) - Приложение № 7в към ППЗАДС 

22. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверение на 
специализиран малък обект за дестилиране/обект за винопроизводство на независим 
малък винопроизводител - Приложение № 6а към ППЗАДС 

23. Удостоверение за освобождаване от ДДС и/или акциз – приложение II към чл. 51 от 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432 

24. Удостоверение за платен/обезпечен акциз или неподлежащ на плащане акциз - 
Приложение № 9в от ППЗАДС 
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25. Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за 
винопроизводство на независими малки винопроизводители - Приложение № 7 към 
ППЗАДС 

26. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност 

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и 
международни стандарти 

1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 
Международните стандарти за финансово отчитане 

2. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода 

Труд и работна заплата 

1. Допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда 
2. Основания за възникване и прекратяване на трудово правоотношение. Създаване и 

съхраняване на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. 
Защита на лица, сигнализиращи за нередности 

3. Работа при намалено или удължено работно време. Съвместяване на трудови и 
семейни задължения 

4. Установяване на непълно работно време 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Заявление за ползване на социални услуги, които са делегирани от държавата 
дейности 

2. Заявление-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 
20, ал. 1 от Закона за хора с увреждания 

3. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете 
до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО 

4. Заявление-декларация за получаване на парична компенсация за пътни разходи в 
страната по чл. 71, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хора с увреждания 

5. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж 
6. Обезщетения, изплащани за майчинство 
7. Парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна 

възраст - Право на прехвърляне на отпуска за отглеждане на малко дете на бащата - 
Отговорност на осигурителя при неправомерни действия 

8. Понятие за осигурителен стаж 
9. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика 
10. Формуляр за самооценка на лице с увреждане 

Сделки. Банки и финанси 

1. Застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците/ползвателите на МПС и 
обезщетяване на лицата за причинени вреди. "Зелена карта" - Размер на 
справедливото обезщетение за неимуществени вреди при непозволено увреждане - 
Ограничаване на обезщетението до заявената претенция 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
4. Сметки на Агенция "Митници" за приходи от мита, ДДС и акциз при внос, глоби, 

санкции и наказателни лихви, акциз при сделки в страната и свързаните с него 
наказателни лихви 

5. Списък на набирателните сметки на митническите учреждения - Агенция "Митници" 
6. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2022 г. 
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7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 
отпускане на пенсията 

8. 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 

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ФИНАНСИ"   

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

