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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен финансов отчет за 2017 г. - прилагане 

на новия Закон за счетоводството - тема от семинар; Данъчни декларации 

по ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.; Определяне на пазарните лихви във връзка с 
неосчетоводени приходи от лихви 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Възстановяване на акциз при износ на акцизни стоки 

2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 година (DOC-формат) 
3. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и 

дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г. (DOC-формат) 

4. Данъчен кредит и право на неговото приспадане 

5. Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, 
без леки автомобили 

6. Данъчна декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз 
на пътници 

7. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 
8. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност - изискването за подпис 

на независимо лице в случай на служебна дерегистрация по ЗДДС, когато 

проверяваното лице не е открито на адреса за кореспонденция 
9. Естествени фири - счетоводни и данъчни проблеми 
10. Искане за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия - Приложение № 

19а  
11. Искане за регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7и  
12. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС 

13. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове 

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

15. Облагане с данък върху превозните средства 
16. Облагане с окончателен данък за доходи от източник в България, изплатени на 

чуждестранни лица 
17. Облагане с окончателен данък на доходи, изплатени на български лица 

18. Ограничения за корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС 
19. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС - солидарна 

имуществена отговорност по повод сделки за доставка на стоки, насочени към 
прехвърляне на активите с цел заобикаляне на закона и осуетяването на събирането 
на данъчни задължения 

20. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
21. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане 

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 (DOC-формат) 

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

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 (DOC-формат) 

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 (DOC-формат) 

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

стопанска дейност (DOC-формат) 
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 (DOC-формат) 
28. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - доходи от 

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

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

подлежащи на облагане с патентен данък (DOC-формат) 
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 (DOC-формат) 

32. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - за прилагане на 
методите за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат) 

33. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - за ползване на 
данъчни облекчения (DOC-формат) 

34. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - 
предоставени/получени парични заеми (DOC-формат) 

35. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. - за преизчисляване 
на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически 

лица (DOC-формат) 
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. Промени в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство за 2018 година 

38. Регистрация по ЗДДС - доказване наличието на предпоставки по чл. 176а, т. 1 от ЗДДС 
за отказ на регистрация по ДДС 

39. Регламентация на местните данъци и такси 
40. Свързани лица и последици от сключени между тях сделки - определяне на пазарните 

лихви по метода на пазарните аналози във връзка с неосчетоводени приходи от лихви 
по предоставени заеми 

41. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2017 г. 

42. Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица 
43. Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица (DOC-

формат) 

44. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешение за 
търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19в  

45. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 

регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7л  
46. УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от 

ЗКПО за 2017 г. 
47. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност 

Бюджет и одит 

1. Единна бюджетна класификация за 2018 г. 
2. Касово отчитане на приходите по икономически тип 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен финансов отчет за 2017 г. - прилагане на новия Закон за счетоводството - 

тема от семинар 
2. Годишни отчети при счетоводното приключване 
3. Заявление за данни за заявител - З1  
4. Заявление за изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 5 от ЗТР - Ж1  
5. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети - Г2  

Труд и работна заплата 

1. Заявление за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа 
2. Обезщетения при безработица 
3. Регистрация на предприятие за осигуряване на временна работа 

Социално и здравно осигуряване 
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1. Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална 

болест" за 2018 г. 
2. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и 

квалификационни групи професии за 2018 г. 
3. Определяне на основната икономическа дейност на осигурителя 
4. Осигурителен доход и осигурителни вноски на лицата, работещи по трудови 

правоотношения 
5. Парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете 

6. Парични обезщетения за временна неработоспособност 
7. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено 

осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Анкетен лист за подпомагане с храни по оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане 
2. Ведомости на ликвидирани ведомства, намиращи се в архива на МТСП - за УП-2 и УП-3 
3. Декларация за семейно положение и за годишен доход на член от семейството (Обр. 

УП-4) 
4. Допълнително задължително пенсионно осигуряване 

5. Заявление за издаване на Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (Обр. УП-3) от 
МТСП 

6. Заявление за издаване на Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) от МТСП 
7. Издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход от прекратени осигурители 

без правоприемник 
8. Определяне на минимален размер на пенсията 

9. Удостоверение за доход от пенсия(и) и добавка(и) - Обр. УП-8 
10. Удостоверение за направена/и удръжка/и от пенсия/и добавка/и (Обр. УП-6) 
11. Удостоверение за промяна в пенсията/ите (Обр. УП-8а) 
12. Удостоверение за размер и вид на пенсии и добавки към тях - Обр. УП-7 

Сделки 

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

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател 

1. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен 

доход за 1997 - 2018 г. 
2. Таблица за размера на осигурителните вноски и осигурителния доход за ДОО на 

самоосигуряващите се лица 
3. Тарифа за размера и сроковете за внасяне на осигурителни вноски за 2018 г. 
4. Тарифа по Закона за местните данъци и такси 

Изчислителни системи 

1. Лихва - договорна и законна - определяне на пазарните лихви по метода на пазарните 
аналози във връзка с неосчетоводени приходи от лихви по предоставени заеми 

Справочник 

1. Банки - попечители по КСО 
2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
3. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени 

4. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
5. Календар за работните дни и часове за 2001 - 2018 г. 
6. Минимална работна заплата за страната 

7. Минимални и максимални размери на пенсиите 
8. Публичен регистър на обменните бюра 
9. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната 
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10. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина 

11. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
12. 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 

13. Списък на участващи юрисдикции по смисъла на § 1а, т. 43 от ДР на ДОПК 
14. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 

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

16. 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 35; 988 36 06 - Търговски отдел; 

923 98 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 

Представяне на "АПИС ФИНАНСИ"   
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