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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Статистически справки за предприятията за 2017 

г.; Данъчни облекчения; Принципи на самоначисляване и некумулативност 

на данъка; Сметки за средствата от Европейския съюз 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Авансовите плащания в ЗДДС - данъчна и съдебна практика - възстановяване на 

получени авансови плащания чрез прихващане на тези суми със стойността на 
продадени активи на трети лица 

2. Вътреобщностно придобиване на стоки в Закона за данък върху добавената стойност - 
данъчно третиране на вътреобщностна доставка на лек автомобил втора употреба - 

начисляване на данък и право на данъчен кредит от получателя 
3. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица 

4. Данъчно третиране по ЗКПО на счетоводните грешки и промяна в счетоводната 
политика 

5. Данъци, удържани при източника 
6. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в 

общ размер до 500 000 лева 
7. Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, 

при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна 

съобщителна услуга 
8. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални 

автомати и игри в игрално казино 
9. Заявление за извършване на безкасово плащане чрез терминално устройство ПОС 
10. Искане за издаване на удостоверение за местно лице по смисъла на СИДДО (Обр. № 

Окд-273) 

11. Облагане на доходите от трудови правоотношения 
12. Обърнато данъчно задължение (самоначисляване) съгласно Закона за данък върху 

добавената стойност - право на приспадане на данъчен кредит в случаите, когато 
получателят не е издал протокол по чл. 117 ЗДДС, доставката не е укрита и данните за 
нея са налични в счетоводството на получателя - Принцип на самоначисляване и 
некумулативност на данъка 

13. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък 

върху добавената стойност - корекция на ползван данъчен кредит за продадени 
сгради, които не са нови, и продажбите им са третирани като освободени доставки 

14. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
15. Списък на държави с размера на ДДС и примерни услуги, за които данъкът се 

възстановява 
16. Събиране на публичните вземания 
17. Телефони за консултации на Териториалните статистически бюра за попълване на 

Интрастат декларации 

Бюджет и одит 

1. Измерими показатели за анализиране на ефективността при планирането и 

разходването на бюджетни средства 
2. Сметки за средствата от Европейския съюз 
3. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с 

държавния бюджет 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 

2017 година 

2. Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел за 2017 година 
3. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2017 

година 
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4. Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите 

от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта 
5. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху 

дейността от опериране на кораби 
6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане 
7. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 12 Оповестяване на дялови 

участия в други предприятия 

8. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и 
съвместни предприятия 

9. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 
година (за бюджетни предприятия и банки) 

10. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на 
предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година 

11. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на 
предприятията с нестопанска цел за 2017 година 

12. Отчет за паричните потоци на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 
2017 година 

13. Отчет за паричните потоци на предприятията с нестопанска цел за 2017 година 
14. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и 

икономически дейности за 2017 година (за публикуване) (формат MS Excel) 

15. Отчет за приходите и разходите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност 
за 2017 година 

16. Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 
година 

17. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност на предприятията с 
нестопанска цел за 2017 година 

18. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност в периода на ликвидация или 

несъстоятелност през 2017 година 
19. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност на предприятията с нестопанска 

цел за 2017 година 

20. Отчет за собствения капитал на предприятията с нестопанска цел за 2017 година 
21. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори за 

предприятията с нестопанска цел към 31.12.2017 година 

22. Справка за група предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2017 година 
23. Справка за група предприятия през 2017 година (за бюджетни предприятия и банки) 
24. Справка за данъците и таксите за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки) 
25. Справка данъците и таксите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 

2017 година 
26. Справка за данъците и таксите на предприятията с нестопанска цел за 2017 година 
27. Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2017 

година 
28. Справка за загубите от кризисни събития през 2017 година (попълва се само от 

общините) 
29. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори 

(ЕТ) през 2017 година 
30. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори на 

предприятията с нестопанска цел през 2017 година 

31. Справка за международната организация и преместването (сорсинг) на стопанските 
дейности по бизнес функции към 2017 година 

32. Справка за местните единици за 2017 година (за бюджетни предприятия и банки) 
33. Справка за местните единици на предприятията с нестопанска цел за 2017 година 
34. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) на предприятията с 

нестопанска цел през 2017 година 

35. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2017 година (за 
бюджетни предприятия и банки) 

36. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година (попълва се 
само от търговските банки) 

37. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година на 
микропредприятията с нестопанска цел 

38. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи на предприятията с нестопанска цел 

към 31.12.2017 година 
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39. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции 

и текущи), получени от субсидии и други източници за 2017 година (за бюджетни 
предприятия и банки) 

40. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 
2017 година (за бюджетни предприятия и банки) 

41. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на 
предприятията с нестопанска цел за 2017 година 

42. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на 

предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година 
43. Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални 

сектори и подсектори през 2017 година (попълва се само от търговските банки) 
44. Справка за предприятието (ЕТ) през 2017 година 
45. Справка за предприятието в ликвидация или в несъстоятелност през 2017 година 
46. Справка за предприятието през 2017 година (за бюджетни предприятия и банки) 

47. Справка за предприятието с нестопанска цел през 2017 година 
48. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по 

институционални сектори за предприятията с нестопанска цел към 31.12.2017 година 
49. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, 

несъставящи баланс (ЕТ) за 2017 година 
50. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 

година (за бюджетни предприятия и банки) 

51. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи на 
предприятията с нестопанска цел за 2017 година 

52. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2017 година (ЕТ) 
53. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел 

към 31.12.2017 година 
54. Статистически справки за бюджетни предприятия и банки за 2017 година 
55. Счетоводен баланс към датата на ликвидация или несъстоятелност през 2017 година 

56. Счетоводен баланс на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2017 година 
57. Указания за отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи 

за труд на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година 

58. Указания за отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата и други разходи 
за труд през 2017 година за предприятията с нестопанска цел 

59. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) на предприятията с нестопанска цел през 2017 година 
60. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) през 2017 година (за бюджетни предприятия и банки) 

Труд и работна заплата 

1. Заявление за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа 

2. Заявление-декларация за регистрация в Дирекция "Бюро по труда" 
3. Насърчаване на заетостта 
4. Национални програми и мерки за заетост 
5. Обучение на възрастни от Агенция по заетостта. Придобиване на професионална 

квалификация 

6. Основания за възникване и прекратяване на трудово правоотношение 
7. Работа на българи в чужбина 
8. Регистрация на предприятие за осигуряване на временна работа 
9. Списък на производителите и вносителите на лични предпазни средства 

Социално и здравно осигуряване 

1. Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице 

2. Конфликт на интереси 
3. Осигурителни вноски - документи, срокове, внасяне, декларации, санкции 
4. Осигуряване на съдружниците в търговски дружества при сключени трудови договори 

и/или договори за управление и контрол 
5. Практика на ВАС в областта на социалната политика 

Пенсии, социално подпомагане 
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1. Вписване и доказване на осигурителен стаж - основание да се откаже за 

претендираните периоди заверка на осигурителната книжка със съответния 
осигурителен стаж и доход 

2. Пенсии за инвалидност - признаване на осигурителен стаж, придобит в друга държава 
членка, при отпускане на лична пенсия за инвалидност 

3. Прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от 
един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

Банки и финанси 

1. Контактни данни за подаване на жалба до банка 

Сделки 

1. Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател 

1. Банкови сметки (IBAN) и адреси на териториалните дирекции и офисите на НАП 

2. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси 
3. Номенклатура на формулярите за ДОО, събиране и контрол на осигурителни вноски за 

задължителното ЗО и за ДЗПО 
4. Тарифа за осигурителните вноски и разпределението им по фондовете на ДОО за 2018 

г. 
5. Тарифа по Закона за корпоративното подоходно облагане 

Справочник 

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

2. Банки - попечители по КСО 
3. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
4. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2017 година 
5. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
6. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 

7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
8. Списък на дружества без лиценз от КФН 
9. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2018 година се приемат данъчни 

декларации 
10. Списък на членовете на Национално бюро "Зелена карта" 
11. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2017 г. 

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

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

институт след 1.01.1997 г. 
14. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) 

За контакти: 
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