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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Отчет за дейността на предприятието, данъчен 

финансов резултат и дължим данък за 2017 г.; Необлагаеми доходи и 

имущество - деклариране в годишната данъчна декларация; Изчислителни 

системи - "Граждански договор", Сметка за изплатени суми и Трудови 
възнаграждения и обезщетения за 2018 г. 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Авансови вноски по ЗКПО 

2. Административнонаказателни разпоредби по Закона за данък върху добавената 
стойност 

3. Административнонаказателни разпоредби по Закона за корпоративното подоходно 
облагане 

4. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци - отказано прихващане и 
възстановяване, поради липса на реално извършена доставка по фактура и наличие на 
риск от загуба на данъчни приходи 

5. Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на лица, неустановени на 
територията на страната - право на приспадане на данъчен кредит на клон на 

чуждестранно дружество 
6. Вътреобщностно придобиване на стоки в Закона за данък върху добавената стойност - 

доказване на осъществени вътреобщностни придобивания 
7. Данък върху разходите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. 

"Данък уикенд" 
8. Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане 
9. Данъчно облагане на разходите за леки автомобили 

10. Данъчно облагане на юридическите лица и приравнените на тях за данъчни цели 

субекти за реализирани доходи с източник в чужбина 
11. Данъчно третиране на липсите и брака - бракуване на материални запаси във връзка с 

правото на приспадане на данъчен кредит 
12. Данъчно третиране при прекратяване търговско дружество с ликвидация и при 

откриване на производство по несъстоятелност 

13. Данъчно третиране при преобразуване на дружества/кооперации и прехвърляне на 
предприятие 

14. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца 
15. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с 

увреждания 
16. Деклариране и внасяне на данъци от юридически лица 
17. Искане за издаване на документ от НАП - Обр. № ОКд-51 

18. Корекции на подадени декларации 
19. Налагане на принудителни административни мерки по Закона за данък върху 

добавената стойност (ЗДДС) 

20. Необлагаеми доходи по ЗДДФЛ и деклариране в годишната данъчна декларация 
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 2017 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 

23. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - доходи от трудови 
правоотношения 

24. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. - за 
печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на 

двойното данъчно облагане 
25. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - доходи от стопанска 

дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от 
ЗДДФЛ 

26. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - доходи от друга 

стопанска дейност 
27. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - доходи от наем или 

от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество 
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28. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - доходи от 

прехвърляне на права или имущество 
29. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - доходи от други 

източници по чл. 35 от ЗДДФЛ 
30. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - доходи от дейности, 

подлежащи на облагане с патентен данък и/или с данък върху таксиметров превоз на 
пътници по реда на ЗМДТ 

31. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 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; дължим данък по чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от дивиденти, 
ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13 от ЗДДФЛ от 
източници в чужбина 

32. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - прилагане на 

методите за избягване на двойното данъчно облагане 
33. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. за ползване на 

данъчни облекчения 
34. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - 

предоставени/получени парични заеми 
35. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - преизчисляване на 

окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица 

36. Приложение № 13 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - необлагаеми 
доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено 
право на собственост по реда на нормативен акт 

37. Производство по стабилизация на търговец 
38. Структура и функции на Националната агенция за приходите 
39. Съгласие на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК за разкриване/предоставяне на 

данни, представляващи данъчна и осигурителна информация 

40. Таблица за нарушения и наказания по Закона за данък върху добавената стойност 
41. Уведомление по реда на чл. 77а от ДОПК при откриване на производство по 

стабилизация на търговец - Образец № ОКд – 278 
42. Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК - Образец № ОКд - 107 

Бюджет и одит 

1. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители. 

Формиране на брутното им месечно възнаграждение. Общественото и здравното им 
осигуряване 

2. Касово отчитане на разходите по икономически тип 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2017 година (формат 

MS Excel)  

2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. за доходи на починало 

лице (образец 2001в) 
3. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. за доходите на 

физическите лица (образец 2001) 
4. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и 

дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г. 
5. Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите 

на бюджетните предприятия 
6. Годишни данъчни декларации – регламент 
7. Декларация за предприятията, които не са осъществявали дейност през 2017 г. по 

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

8. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 
година 

9. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2017 година (за публикуване) (формат 

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

икономически дейности за 2017 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
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11. Отчет за разхода на горива и енергия за 2017 година 

12. Отчет за собствения капитал за 2017 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
13. Подаване на годишните отчети за дейността по реда на Закона за статистиката, ЗКПО 

и ЗДДФЛ 
14. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори 

към 31.12.2017 година 
15. Справка за група предприятия през 2017 година 
16. Справка за данъците и таксите за 2017 година 

17. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори 
през 2017 година 

18. Справка за местните единици за 2017 година 
19. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2017 година 
20. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година 
21. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година на 

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

и текущи), получени от субсидии и други източници за 2017 година 
23. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 

2017 година 
24. Справка за предприятието през 2017 година 
25. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по 

институционални сектори към 31.12.2017 година 
26. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2017 

година 
27. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по 

видове продукти през 2017 година 
28. Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година 
29. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2017 година 

30. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2017 година 
31. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 

година (формат MS Excel) 

32. Справка за разходите на суровини и материали за 2017 година 
33. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2017 година 
34. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2017 година 

35. Счетоводен баланс към 31.12.2017 година (за публикуване) (формат MS Excel) 
36. УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от 

ЗКПО за 2017 г. 
37. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) през 2017 година 

Труд и работна заплата 

1. Азбучен определител на длъжностите (Национална класификация на професиите) 

2. Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 
и/или 231 от ЗОВСРБ 

3. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) 
4. Спиране и прекратяване получаването на обезщетение за безработица 

Социално и здравно осигуряване 

1. Декларация "Данни за осигуреното лице" (Образец № 1) 

2. Осигурителни вноски - документи, срокове, внасяне, декларации, санкции 
3. Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Заявление-декларация за отпускане на еднократна/месечна помощ за превенция на 

изоставянето и реинтеграция на детето за отглеждането му при близки и роднини или 

в приемно семейство 
2. Изплащане на пенсиите. Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на 

пенсиите 
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3. Пенсии за инвалидност 

4. Пенсия за осигурителен стаж и възраст 
5. Понятие за осигурителен стаж 
6. Преизчисляване на пенсиите 
7. Прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида на осигуреното лице от 

един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване 

Сделки 

1. Изисквания към организаторите на хазартни игри 
2. Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател 

1. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци и осигурителни вноски за 2014 г. - 2018 г. 

2. Номенклатура на данъчните документи 
3. Номенклатура на документите на НАП 
4. Номенклатура на счетоводни формуляри (по групи сметки) 

5. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на вноски за 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 

6. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на вноски за 
държавно обществено осигуряване 

7. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на 
здравноосигурителни вноски 

8. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за плащане на данъци 

9. Таблица за осигурителните вноски по видове осигурени лица и разпределението им по 
фондове за 2018 г. 

10. Тарифа за здравноосигурителните вноски за 2018 г. 
11. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност 

Изчислителни системи 

1. "Граждански договор" с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2018 г. и 

Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 
2. Изчисляване на трудови възнаграждения и обезщетения 
3. Сметка за изплатени суми за 2018 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 
4. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2018 г. 

5. Справка за изчисляване на обезщетения при временна неработоспособност и 
бременност и раждане 

Справочник 

1. Индекс на потребителските цени (инфлация) 

2. Индекси на цените на жилища 
3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
4. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК) 
5. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната 

6. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина 
7. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
8. Списък на дружествата, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" 
9. Списък на лицензираните застрахователни брокери 
10. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност 

е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа 

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. 
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http://web.apis.bg/p.php?i=505542
http://web.apis.bg/p.php?i=165730
http://web.apis.bg/p.php?i=3262381
http://web.apis.bg/p.php?i=1998329
http://web.apis.bg/p.php?i=3264442
http://web.apis.bg/p.php?i=3264441
http://web.apis.bg/p.php?i=3264536
http://web.apis.bg/p.php?i=2433731
http://web.apis.bg/p.php?i=2002664
http://web.apis.bg/p.php?i=2002663
http://web.apis.bg/p.php?i=2002662
http://web.apis.bg/p.php?i=3261863
http://web.apis.bg/p.php?i=3258769
http://web.apis.bg/p.php?i=3259646
http://web.apis.bg/p.php?i=3262779
http://web.apis.bg/p.php?i=3263704
http://web.apis.bg/p.php?i=3262778
http://web.apis.bg/p.php?i=3262777
http://web.apis.bg/p.php?i=3263879
http://web.apis.bg/p.php?i=3034936
http://web.apis.bg/p.php?i=2858777
http://web.apis.bg/p.php?i=3086314
http://web.apis.bg/p.php?i=163455
http://web.apis.bg/p.php?i=163187
http://web.apis.bg/p.php?i=2309839
http://web.apis.bg/p.php?i=2448195
http://web.apis.bg/p.php?i=166730
http://web.apis.bg/p.php?i=164336
http://web.apis.bg/p.php?i=166480
http://web.apis.bg/p.php?i=198972
http://web.apis.bg/p.php?i=162834


13. ТАБЛИЦА на методите за премахване на двойното данъчно облагане, приложими в 

България, съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, 
реализирани от български местни лица в чужбина 

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 
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