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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Установяване на данъчна основа за облагане на 

продажбите с ДДС поради наличие на данни за укрити приходи и нередовно 

водено счетоводство; Обмен на информация с други държави, съгласно 
ДОПК 

* Индексът „ЛЕОНИА Плюс“ заменя индекса „ЛЕОНИА“ като база за 

изчисляване на Основен лихвен процент (ОЛП), считано от 1 юли 2017 г., 

във връзка с което УС на БНБ прие изменения в Методиката за определяне 

на ОЛП, отразяващи използването на новия индекс. Датата на влизане в 

сила на измененията в методиката е съобразена с периода на прилагане на 

законната лихва за полугодие и датата на обявяването й на 1 януари и на 1 

юли на съответната година, съгласно ПМС № 426 от 2014 г. БНБ ще 

продължи да обявява ОЛП по досега установения ред. 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Данъчен кредит и право на неговото приспадане 

2. Данъчна основа по смисъла на ЗДДС при продажба на загуба и други особени случаи 
3. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица 
4. Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните 

административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице (Обр. № 
Окд-203) 

5. Облагане на социалните разходи 
6. Облагане с данък върху превозните средства 
7. Обмен на информация с други държави, съгласно Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс 
8. Обхват на Закона за данък върху добавената стойност - обекти на облагане и 

задължени лица 

9. Освободени доставки и придобивания в Закона за данък върху добавената стойност 
10. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък 

върху добавената стойност 
11. Отчитане на дебитни и кредитни известия при корекция на данъчната основа и 

данъка, анулиране на сделки и авансови плащания 
12. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
13. Предварителни обезпечителни мерки 

14. Събиране на публичните вземания 
15. Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на 

електронен адрес (Обр. № Окд-201) 

Бюджет и одит 

1. ИНТОСАЙ GOV 9160 Засилване на доброто управление на публични активи 

2. ИНТОСАЙ GOV 9300 Принципи за извършване на външен одит на международни 
организации 

3. ИНТОСАЙ GOV 9400 Указания за оценка на публични политики 
4. МСВОИ 5140 Начини за сътрудничество между ВОИ при одити на международни 

спогодби в областта на околната среда 

5. МСВОИ 5300 Указания за одит в областта на ИТ 
6. МСВОИ 5450 Указания за одит на информационни системи за управление на публичния 

дълг 
7. МСВОИ 5600 Ръководство за извършване на партньорски проверки 
8. МСВОИ 5700 Указания за одит на превенция на корупцията в държавни агенции 
9. МСВОИ 5800 Ръководство за кооперативни одити 
10. Приложение към МСВОИ 5800 

11. Рамка на ИНТОСАЙ за професионални становища 
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Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси - установяване на данъчна 

основа за облагане на продажбите с ДДС поради наличие на данни за укрити приходи 
и нередовно водено счетоводство 

Труд и работна заплата 

1. Молба за прекратяване на трудов договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда 

Социално и здравно осигуряване 

1. Практика на ВАС в областта на социалната политика 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление 
2. Заявление за удостоверяване на осигурителен стаж и доход за самоосигуряващо се 

лице - Обр. З-1 

3. Изисквания към пенсионноосигурителните дружества при осъществяване на дейност 
по задължително допълнително пенсионно осигуряване 

4. Целева помощ за отопление 

Банки и финанси 

1. Емитиране на ипотечни облигации 

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

Сделки 

1. Емитиране на корпоративни ценни книжа 

Справочник 

1. Банков индекс Леониа Плюс 

2. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени 
3. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2017 година 
4. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 

6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
7. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2017 г. 
8. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
9. 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; 
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923 98 35; 988 36 06 - Търговски отдел; 

923 98 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 
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