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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Международни стандарти на Върховните одитни 

институции; Определяне на публични задължения на дружество, изведени 

от данните, съдържащи се в програмен продукт - право на приспадане на 

данъчен кредит по неосчетоводени покупки; Увеличение на финансовия 
резултат със суми, осчетоводени като текущи разходи за ремонт на активи 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Водене на данъчен амортизационен план - увеличение на финансовия резултат със 

суми, осчетоводени като текущи разходи за ремонт на активи 
2. Данъчно третиране на дейностите, извършвани в свободните зони 

3. Данъчно третиране на недокументирани разходи на фирмата - увеличение на 
финансовия резултат с разходи, за които са унищожени първичните счетоводни 
документи 

4. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност - прекратяване на 
регистрацията на основание системно неизпълнение на задължения по ЗДДС 

5. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
6. Събиране и проверка на доказателства при извършване на ревизии по ДОПК. Видове 

ревизии - определяне на публични задължения на дружество, изведени от данните, 
съдържащи се в програмен продукт - право на приспадане на данъчен кредит по 
неосчетоводени покупки 

7. Регистрационна карта на земеделски стопанин 

Бюджет и одит 

1. Връзки между отчета за касовото изпълнение на бюджета и 

параграфите/подпараграфите на Единната бюджетна класификация 
2. МСВОИ 30 Етичен кодекс 
3. МСВОИ 1260 Комуникация с лицата, натоварени с общо управление 
4. МСВОИ 1570 Действащо предприятие 

5. МСВОИ 1700 Формиране на мнение и докладване върху финансови отчети 
6. МСВОИ 1701 Комуникиране на ключови одиторски въпроси в доклада на независимия 

одитор 
7. МСВОИ 1705 Модификации на мнението, изразено в доклада на независимия одитор 
8. МСВОИ 1706 Параграфи за обръщане на внимание и параграфи по други въпроси в 

доклада на независимия одитор 

9. МСВОИ 1720 Oтговорности на одитора относно друга информация в документи, 
съдържащи одитирани финансови отчети 

10. МСВОИ 3000 Стандарт за одит на изпълнението 
11. МСВОИ 3100 Указания за одит на изпълнението - основни принципи 
12. Приложение към МСВОИ 3100 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване 

2. Касови апарати - документация и отчетност 
3. Отчитане на дебитни и кредитни известия при корекция на данъчната основа и 

данъка, анулиране на сделки и авансови плащания - възможност за издаване на 
данъчно кредитно известие след дерегистрация на доставчика 

Труд и работна заплата 

1. Заповед за прекратяване на трудовия договор поради закриване на част от 

предприятието или съкращаване на щата (по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ) 
2. Заповед за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ 
3. Издаване на разрешения за работа на граждани на трета държава в Република 

България 
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4. Основания за възникване и прекратяване на трудово правоотношение 

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

Социално и здравно осигуряване 

1. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение второ от Кодекса на 

труда от родител на майката - Приложение № 11 
2. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение първо от Кодекса на 

труда бащата (осиновителя) - Приложение № 8 
3. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на 

труда от родител на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя) - 
Приложение № 12 

4. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 11 от Кодекса на труда от родител 

на работничка или служителка, която сама е осиновила дете - Приложение № 13 
5. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 12 от Кодекса на труда от съпруг, 

когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при 
съпрузи - Приложение № 14 

6. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 4 от Кодекса на труда от 
осиновителката или от работника или служителя, който сам е осиновил детето - 
Приложение № 9 

7. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 2 от Кодекса на труда от 
осиновителя - Приложение № 10 

8. Заповед за ползване на платен годишен отпуск от бащата при раждане на дете до 15 
календарни дни на основание чл. 163, ал. 8 от КТ 

9. Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен/трудов стаж и осигурителен 
доход 

10. Заявление за ползване на отпуск от бащата при раждане на дете до 15 календарни 
дни на основание чл. 163, ал. 8 от КТ 

11. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване веднъж в 
годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки по 

чл. 34а от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, във връзка 
с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца 

12. Заявление-декларация за изплащане на еднократна помощ за пътуване на многодетни 

майки по чл. 34б от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца, 
във връзка с чл. 8г от Закона за семейни помощи за деца 

13. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци 
по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца 

14. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от 
майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение по чл. 8в от 
Закона за семейни помощи за деца 

15. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 
първи клас по чл. 10а от Закона семейни помощи за деца 

16. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от 
Закона за семейни помощи за деца 

17. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от 

Закона за семейни помощи за деца 

18. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по 
чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца 

19. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на дете по чл. 
6 от Закона за семейни помощи за деца 

20. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до 
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от 
Закона за семейни помощи за деца 

21. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до 
навършване на една година по чл. 8 от Закона за семейни помощи за деца 

22. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с 
трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца 

23. Заявление-декларация на основание чл. 5, ал. 10 от КСО 
24. Заявление-декларация на основание чл. 22, ал. 2 и 3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 

г. на Управителя на НОИ 

25. Осигурителни вноски - документи, срокове, внасяне, декларации, санкции - внасяне 
на осигурителни вноски при декларирано осигуряване върху максималния месечен 
осигурителен доход 

http://web.apis.bg/p.php?i=582962
http://web.apis.bg/p.php?i=3118591
http://web.apis.bg/p.php?i=3103508
http://web.apis.bg/p.php?i=3103512
http://web.apis.bg/p.php?i=3103509
http://web.apis.bg/p.php?i=3103513
http://web.apis.bg/p.php?i=3103514
http://web.apis.bg/p.php?i=3103515
http://web.apis.bg/p.php?i=3103516
http://web.apis.bg/p.php?i=1606841
http://web.apis.bg/p.php?i=2600608
http://web.apis.bg/p.php?i=1606840
http://web.apis.bg/p.php?i=3113478
http://web.apis.bg/p.php?i=3113479
http://web.apis.bg/p.php?i=3106356
http://web.apis.bg/p.php?i=3109407
http://web.apis.bg/p.php?i=3109709
http://web.apis.bg/p.php?i=3109366
http://web.apis.bg/p.php?i=3103755
http://web.apis.bg/p.php?i=3106404
http://web.apis.bg/p.php?i=3103756
http://web.apis.bg/p.php?i=3109372
http://web.apis.bg/p.php?i=3109402
http://web.apis.bg/p.php?i=3113172
http://web.apis.bg/p.php?i=366313
http://web.apis.bg/p.php?i=2600672
http://web.apis.bg/p.php?i=166895


26. Практика на ВАС в областта на социалната политика 

27. Разписка за предаване на документи по чл. 1, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Инструкция № 5 от 
30.06.2005 г. на управителя на НОИ 

28. 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 

29. Удостоверение по чл. 5, ал. 10 от КСО, в случаите на прехвърляне на предприятието 
на осигурител чрез сделка на правоприемника 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Пенсии за инвалидност 
2. Уведомително писмо от НОИ за отказ за издаване на документи за осигурителен стаж и 

доход 
3. Удостоверение за доказване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, когато 

лицето не фигурира в приетите в ТП на НОИ разплащателни ведомости и 
трудовоправни документи на осигурителя (Обр. УП-17) 

4. Удостоверение за доказване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, когато 
разплащателните ведомости и трудовоправните документи на определен осигурител не 
са приети в ТП на НОИ (Обр. УП-17а) 

5. Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-15) 
6. Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин - кооператор (Обр. УП-

14) 
7. Удостоверение за трудов и осигурителен стаж (Обр. УП-13) 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател 

1. Банкови сметки (IBAN) и адреси на териториалните дирекции и офисите на НАП 
2. Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси 

Справочник 

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2017 година 

2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Минимални и максимални размери на пенсиите 
4. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната 
5. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина 

6. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 
отпускане на пенсията 

7. 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 
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