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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Осигуряване на собственици или съдружници в 

търговски дружества; Отговорност при невнесен от доставчика данък - 

връзка между ползваното право и неизпълненото задължение; 
Преизчисление на данъчната основа при ревизия 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Данъчно третиране при прекратяване с ликвидация, несъстоятелност и преобразуване 

на предприятия 
2. Налагане на принудителни административни мерки по Закона за данък върху 

добавената стойност (ЗДДС) - Неиздаване на фискална касова бележка за извършена 

продажба на стока или услуга 

3. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС - Право на 
данъчен кредит при доставка на проектантски услуги при изпълнители - управители и 
съдружници в дружества, действали от името на тези дружества 

4. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС - Преизчисление на 
данъчната основа за облагане по ДДС 

5. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС - Право на данъчен 
кредит по начислен данък, който не е внесен от доставчика и е налице връзка между 

ползваното право и неизпълненото задължение 
6. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
7. Таблица за нарушения и наказания по Закона за данък върху добавената стойност 

Труд и работна заплата 

1. Специално, работно и униформено облекло. Лични предпазни средства 
2. Списък на производителите и вносителите на лични предпазни средства 

Социално и здравно осигуряване 

1. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна 

неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове - 
Приложение № 1 (в сила от 1.06.2017 г.) 

2. Доклад при отпускане на семейни помощи в натура - Приложение № 6 от ППЗСПД 
3. Заповед за ползване на платен годишен отпуск от бащата при раждане на дете до 15 

календарни дни на основание чл. 163, ал. 7 от КТ 

4. Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" във връзка с отпускането 
на семейни помощи за деца - Приложение № 1 от ППЗСПД 

5. Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително 

пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на 
държавното обществено осигуряване 

6. Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително 

пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" или във 
фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО" на държавното обществено осигуряване 

7. Заявление за ползване на отпуск от бащата при раждане на дете до 15 календарни 
дни на основание чл. 163, ал. 7 от КТ 

8. Заявление за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 
януари 2005 г. 

9. 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 (в сила от 1.06.2017 г.) 

10. Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и 
разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд 
"Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация 

11. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични 
обезщетения и помощи - Приложение № 18 (в сила от 1.06.2017 г.) 
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12. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО - 

Приложение № 16 (в сила от 1.06.2017 г.) 
13. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 

по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО - Приложение № 17 (в сила от 
1.06.2017 г.) 

14. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко 
дете на основание чл. 53 КСО - Приложение № 7 (в сила от 1.06.2017 г.) 

15. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко 

дете на основание чл. 54 КСО - Приложение № 8 (в сила от 1.06.2017 г.) 
16. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и 

раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 календарни дни - 
Приложение № 2 (в сила от 1.06.2017 г.) 

17. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и 
раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни - Приложение 

№ 2a (в сила от 1.06.2017 г.) 
18. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на 

дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53а КСО - 
Приложение № 5 (в сила от 1.06.2017 г.) 

19. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на 
дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца 
от деня на предаване на детето за осиновяване - за остатъка до 365 дни - Приложение 

№ 6 (в сила от 1.06.2017 г.) 
20. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и 

при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 
календарни дни - Приложение № 3 (в сила от 1.06.2017 г.) 

21. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на 
основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за 
остатъка до 410 календарни дни - Приложение № 4 (в сила от 1.06.2017 г.) 

22. Заявление-декларация от осигурител за промяна на "съответното ТП на НОИ" - 
Приложение № 20 (в сила от 1.06.2017 г.) 

23. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в 

търговски дружества 
24. Придружително писмо на основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за паричните 

обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - Приложение № 12 (в 

сила от 1.06.2017 г.) 
25. Придружително писмо на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните 

обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент 
на Съвета (ЕО) № 987/2009 - Приложение № 19 (в сила от 1.06.2017 г.) 

26. Справка за отсъствие без уважителни причини от задължителна предучилищна 
подготовка - Приложение № 8 от ППЗСПД 

27. Справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо в ТП на 

НОИ или по електронен път - Приложение № 14 (в сила от 1.06.2017 г.) 
28. Справка от учебното заведение за всеки ученик, отсъствал през съответния месец 5 

учебни часа без уважителни причини - Приложение № 4 от ППЗСПД 
29. Удостоверение от осигурител с данни относно правото на парично обезщетение при 

бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2-до 5-
годишна възраст - Приложение № 10 (в сила от 1.06.2017 г.) 

30. Удостоверение от осигурителя за наетото лице или от самоосигуряващото се лице - 

Приложение № 3 от ППЗСПД 
31. Удостоверение от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение 

при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 
5-годишна възраст - Приложение № 11 (в сила от 1.06.2017 г.) 

32. Удостоверение с данни относно правото на парично обезщетение за временна 
неработоспособност, бременност и раждане до 135 календарни дни или при 

трудоустрояване по болничен лист - Приложение № 9 (в сила от 1.06.2017 г.) 
33. Удостоверение, че детето е записано в подготвителна група за задължителна 

предучилищна подготовка или като ученик/ученичка - Приложение № 7 от ППЗСПД 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Понятие за осигурителен стаж 
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Банки и финанси 

1. Предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на 
лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. 

Сделки 

1. Застраховка "Гражданска отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и 
водачите на МПС за чужбина" ("Зелена карта") 

Справочник 

1. Индекс на потребителските цени (инфлация) 

2. Индекси на цените на жилища 

3. Kредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 
имоти на потребители 

4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
6. 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 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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