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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишна данъчна декларация за данъчния 

финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък и на 
физическите лица за 2019 г.; Годишни отчети при счетоводното 
приключване и Справка за предприятието през 2019 г.; Счетоводно 
приключване на бюджетните организации за 2019 г.; Сметкоплан на 
бюджетните организации за 2020 г. 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане 
2. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14 
3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за доходи на починало 

лице (образец 2001в) (DOC-формат) 
4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. за доходите на 

физическите лица (образец 2001) 
5. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 година (DOC-формат) 
6. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и 

дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г. (DOC-формат) 
7. Данък върху недвижимите имоти 
8. Данъци 2020 г. - тема от семинар 
9. Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци 

и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти 
10. Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване 

от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение 
11. Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане 

с данък при безвъзмездно придобиване на имущество 
12. Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с 

патентен данък 
13. Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси 

за облагане с данък върху недвижимите имоти 
14. Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите 

данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда 
завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея 

15. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с 
туристически данък 

16. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС - Предпоставки за корекция на 
ползвания данъчен кредит при неустановеност на основанието за корекция и периода 
на настъпването му - Oснование за издаване на кредитни известия 

17. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови 
правоотношения 

18. Облагане на доходите от дейност като ЕТ - Документи, доказващи реалността на 
доставки на стоки и получаването на приходи - Обобщаващи таблици като счетоводен 
документ 

19. Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС - Наличие на 
основанията за корекция на декларираните резултати по ЗДДС - Oблагаеми и 
освободени по смисъла на ЗДДС доставки с предмет "посреднически застрахователни 
услуги", както и "счетоводни и консултантски услуги" 

20. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък 
върху добавената стойност - Право на данъчен кредит по кредитни известия, издадени 
във връзка с продажба на имоти, които не са били платени на заемодателя, както и 
преизчислен корпоративен данък по ЗКПО поради предоставяне на заеми при 
непазарни лихви 

21. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
22. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. - за 

ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен 
данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или 
стипендии (DOC-формат) 

23. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от трудови 
правоотношения 
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24. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от трудови 
правоотношения (DOC-формат) 

25. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. - за 
печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на 
двойното данъчно облагане (DOC-формат) 

26. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от стопанска 
дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от 
ЗДДФЛ (DOC-формат) 

27. Приложение № 3 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. за 
регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО (DOC-формат) 

28. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от друга 
стопанска дейност 

29. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от друга 
стопанска дейност (DOC-формат) 

30. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от наем или 
от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество 

31. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от наем или 
от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат) 

32. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от 
прехвърляне на права или имущество (DOC-формат) 

33. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от други 
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ 

34. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от други 
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат) 

35. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - доходи от дейности, 
подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на 
пътници по реда на ЗМДТ (DOC-формат) 

36. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - притежавани акции, 
дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и 
недвижима собственост в чужбина; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 
от ЗДДФЛ... (DOC-формат) 

37. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - за прилагане на 
методите за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат) 

38. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - за ползване на 
данъчни облекчения (DOC-формат) 

39. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - 
предоставени/получени парични заеми (DOC-формат) 

40. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - за преизчисляване 
на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически 
лица (DOC-формат) 

41. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. - необлагаеми 
доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено 
право на собственост по реда на нормативен акт (DOC-формат) 

42. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година 
43. Регистрация по ЗДДС 
44. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г. - Таблица 1 (DOC-

формат) 
45. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г. - Таблица 2 (DOC-

формат) 
46. Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица (DOC-

формат) 
47. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 

2019 г. - Таблица 1 (DOC-формат) 
48. Указания за попълване на Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 

2019 г. - Таблица 2 (DOC-формат) 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Акценти на годишното счетоводно приключване - тема от семинар 
2. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2019 година (формат 

MS Excel) 
3. Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2019 

година 
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4. Годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството - тема от семинар 
5. Годишни данъчни декларации – регламент 
6. Годишни отчети при счетоводното приключване 
7. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г. по 

смисъла на ЗСч или са осъществявали дейност, но приходите и разходите за дейността 
са под 500 лева 

8. Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за предприятията, които 
не са осъществявали дейност 

9. Касови апарати - документация и отчетност 
10. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: 

оповестяване 
11. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти 
12. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и 

оценяване 
13. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2019 

година 
14. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2019 година (за публикуване) (формат 

MS Excel) 
15. Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите и разходите по видове и 

икономически дейности за 2019 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
16. Отчет за приходите и разходите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2019 

година 
17. Отчет за собствения капитал за 2019 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
18. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО 

и ЗДДФЛ 
19. Справка за група предприятия през 2019 година 
20. Справка за данъците и таксите за 2019 година 
21. Справка за данъците и таксите на предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) през 2019 

година 
22. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори 

през 2019 година 
23. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори 

(ЕТ) през 2019 година 
24. Справка за местните единици за 2019 година 
25. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година на 

микропредприятията 
26. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции 

и текущи), получени от субсидии и други източници за 2019 година 
27. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 

2019 година 
28. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи на 

предприятията, несъставящи баланс (ЕТ) за 2019 година 
29. Справка за предприятието (ЕТ) през 2019 година 
30. Справка за предприятието през 2019 година 
31. Справка за приети/неприети данни от издадени протоколи за извършени услуги по 

профилактика и рехабилитация - Приложение № 5 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. 
за ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация 

32. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по 
институционални сектори към 31.12.2019 година 

33. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти на предприятията, 
несъставящи баланс (ЕТ) за 2019 година 

34. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2019 
година (формат MS Excel) 

35. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2019 година 
36. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2019 година (ЕТ) 
37. Счетоводен баланс към 31.12.2019 година (за публикуване) (формат MS Excel) 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Декларация "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" (Образец № 
5) 

2. Декларация "Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса 
за социално осигуряване" (Образец № 8) 
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3. Декларация "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни 
вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за 
здравното осигуряване" (Образец № 7) 

4. Декларация "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание 
чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" (Образец № 9) 

5. Декларация "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" (Образец № 6) 
6. Декларация "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" 

(Образец № 3) 
7. Декларация "Данни за осигуреното лице" (Образец № 1) 
8. Заявление по чл. 3 от Наредба Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, 

начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите 
за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица 

9. Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход 
10. Изчисляване и внасяне на здравноосигурителните вноски 
11. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в 

търговски дружества 
12. Осигурителни вноски - документи, срокове, внасяне, декларации, санкции 
13. Подаване на данни за осигурените лица 
14. Промени в осигурителното законодателство за 2020 година 
15. Протокол за извършени услуги - Приложение № 4 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за 

ползване и изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация 
16. Протокол за предоставяна информация - Приложение № 9 към чл. 8, ал. 7 на Наредба 

Н-13 
17. Служебна бележка - Приложение № 1 към Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и 

изплащане на парични помощи за профилактика и рехабилитация 
18. Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" 
19. Указания за попълване на Декларация образец № 3 "Данни за здравно осигуряване на 

лица, осигурени от държавния бюджет" 
20. Указания за попълване на Декларация образец № 5 "Авансово внесени социални и 

здравноосигурителни вноски" 
21. Указания за попълване на Декларация образец № 6 "Данни за дължими вноски и 

данък по чл. 42 ЗДДФЛ" 

Бюджет и одит 

1. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2019 г. 
2. Единна бюджетна класификация за 2020 г. 
3. Сметкоплан на бюджетните организации 

Изчислителни системи 

1. "Граждански договор" с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2020 г. и 
Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ 

2. Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения за 2020 г. 
3. Сметка за изплатени суми за 2020 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ 
4. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2020 г. 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси 
2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Календар за работните дни и часове за 2001 - 2020 г. 
4. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци и осигурителни вноски за 2014 г. - 2020 г. 
5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
6. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен 

доход за 1997 - 2020 г. 
7. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен 

доход за 1997 - 2020 г. 
8. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК) 
9. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
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10. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2020 год. се приемат данъчни 
декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ 

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

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

13. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по 
фондове за 2020 г. 

14. Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО за периода 1949 - 2020 г. 
15. Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на 

самоосигуряващите се лица 
16. Тарифа за здравноосигурителните вноски за 2020 г. 
17. Тарифа за осигурителните вноски и разпределението им по фондовете на ДОО за 2020 

г. 
18. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2020 г. 
19. Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор 
20. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) 

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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