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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Промени в данъчното и счетоводното 

законодателство за 2020 г. - Преференциална данъчна ставка в ЗДДС; Право 
на приспадане на данъчен кредит за получени доставки в зависимост от 
тяхното последващо използване; Приспадане на данъчен кредит за 
конкретни ремонтни дейности при т. нар. "скрити работи" и несъставяне на 
обр. 12; Основание за задължение за внасяне на задължителни 
осигурителни вноски от самоосигуряващо се лице собственик на ЕООД 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14  
2. Възстановяване на акциз при износ на акцизни стоки 
3. Данъчна основа по смисъла на ЗДДС при продажба на загуба и други особени случаи 
4. Данъчно третиране на дейността на юридически лица с нестопанска цел - 

Предпоставки за право на приспадане на данъчен кредит - Oблагаеми доставки 
вноските на участниците в гражданското дружество, за постигане на общата цел - 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

5. Данъчно третиране на прехвърлянето на предприятие по чл. 15 и чл. 60 от Търговския 
закон - Начина на счетоводно отразяване на сделка по безвъзмездно прехвърляне на 
предприятие, както и подлежащите на облагане по ЗКПО получени безвъзмездно 
придобити активи 

6. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 
данъчните складове 

7. Документ за удостоверяване на точния адрес на мястото на доставка - Приложение № 
14б  

8. Искане за възстановяване на акциз на основание чл. 26, ал. 2 от ЗАДС - Приложение 
№ 4б от ППЗАДС 

9. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим 
отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж 
от ППЗАДС 

10. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5 от 
ППЗАДС 

11. Искане за издаване на разрешение в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6 - Приложение № 7р 
от ППЗАДС 

12. Искане за регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7и от ППЗАДС 
13. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за 

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

винопроизводство на малък винопроизводител - Приложение № 6 от ППЗАДС 
15. Констативен протокол за върнати бандероли - Приложение № 12 
16. Корекции на подадени декларации - Право за коригиране през текущата година на 

счетоводни грешки, допуснати в предходни години - Принцип на данъчния неутралитет 
17. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове 
18. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС - Право на 

приспадане на данъчен кредит за получени доставки в зависимост от тяхното 
последващо използване - Произход на стоките като предпоставка за признаване право 
на данъчен кредит - Установяване предмета на доставката – какво е договорено, 
изпълнено и предадено; Дефиниция на понятието „доставка на стоки“, в сила от 
01.01.2020 г. - Право на данъчен кредит за получателя по доставки с дерегистрация 
по ЗДДС на част от доставчиците или с неподаването от тяхна страна на годишни 
данъчни декларации 

19. Национални кодове за енергийни продукти - Приложение № 7у от ППЗАДС 
20. Опис за връщаните бандероли/опис на подлежащите на бракуване бандероли - 

Приложение № 11а 
21. Отчет за бандероли - Приложение № 12в 
22. Отчитане на строителните услуги от гледна точка на ЗДДС - Отказано право на 

приспадане на данъчен кредит за конкретни ремонтни дейности, т. нар. "скрити 
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работи", и несъставяне на Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, 
подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта 

23. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
24. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС 
25. Приемно-предавателен протокол за бандероли - Приложение № 11 
26. Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година 
27. Протокол за бракуване на бандероли - Приложение № 12а  
28. Разрешение за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под 

режим на отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - 
Приложение № 7з от ППЗАДС 

29. Разрешение за търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19б 
30. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в Закона за данък върху 

добавената стойност 
31. Сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти - Приложение 

№ 25 
32. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на безвъзмездните сделки 
33. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за 

управление на данъчен склад - Приложение № 5а от ППЗАДС 
34. 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 

35. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 
регистрация на регистриран получател - Приложение №7е от ППЗАДС 

36. Удостоверение за освободен от акциз краен потребител - Приложение № 3а 
37. Удостоверение за платен/обезпечен акциз или неподлежащ на плащане акциз - 

Приложение № 9в от ППЗАДС 
38. Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране/обект за 

винопроизводство на малки винопроизводители - Приложение № 7 към ППЗАДС 
39. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 57б, ал. 7 от Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7б от ППЗАДС 
40. Удостоверение за регистриран изпращач - Приложение № 7к от ППЗАДС 
41. Удостоверение за регистриран получател - Приложение № 7д от ППЗАДС 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Налагане на принудителни административни мерки по Закона за данък върху 
добавената стойност (ЗДДС) 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Определяне реда за осигуряване на физическите лица, собственици или съдружници в 
търговски дружества - Основание за задължение за внасяне на задължителни 
осигурителни вноски - Данъчно задълженотo лице подалo декларации в качеството си 
на самоосигуряващосе лице собственик на ЕООД, а дружеството е подало годишни 
данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО като е декларирано, че за съответния данъчен 
период данъчно задълженото лице не е осъществявало дейност по смисъла на ЗСч 

2. Парични обезщетения за временна неработоспособност 
3. Пенсия за осигурителен стаж и възраст 
4. Практика на ВАС в областта на социалната политика 
5. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца 

Труд и работна заплата 

1. Изчисляване на размера и възнаграждението за платен годишен отпуск 
2. Обезщетения при безработица 
3. Платен годишен отпуск - придобиване, ползване, прекъсване, отлагане, давност, 

заплащане и обезщетяване 
4. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа 
5. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа 

поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 
обстановка 
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Сделки. Банки и финанси 

1. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно 
информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите 
институции 

2. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно 
информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите 
институции 

3. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния 
кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и 
финансовите институции 

4. Искане за възстановяване на сума 
5. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове – наследници 
6. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове - физическо лице 
7. Искане за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове - юридическо лице 
8. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове от органи и 

институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ 
9. Искане за информация от регистъра на банковите сметки и сейфове по международен 

номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ 
10. Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 

на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 
2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
4. Минимални и максимални размери на пенсиите 
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. 
7. Страни, с които България има сключени спогодби за признаване на трудов 

(осигурителен) стаж 
8. Тарифа по Закона за данък върху добавената стойност 

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 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ФИНАНСИ"   
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