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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчното законодателство - 2017 г.; Финансов 

одит и Международни счетоводни стандарти, новият Закон за 
счетоводството и прилагането на Националните счетоводни стандарти от 
2017 г. 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Акцизна декларация за алкохол и алкохолни напитки - Приложение № 15 
2. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9д 
3. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9ж 
4. Банкова гаранция за режим отложено плащане на акциз - Приложение № 9з 
5. Възстановяване и освобождаване от облагане с акциз за алкохол и алкохолни напитки 
6. Възстановяване на акциз при износ на акцизни стоки 
7. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице 

(образец 2001в) 
8. Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите 

от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта 
9. Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху 

дейността от опериране на кораби 
10. Данъчно облагане на разходите за леки автомобили 
11. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални 

автомати и игри в игрално казино 
12. Естествени фири - счетоводни и данъчни проблеми 
13. Задължение за заплащане на акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните 

складове. Режим "отложено плащане на акциз" 
14. Заплащане на винетна такса. Функциониране на винетната система 
15. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим 

отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж 
16. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5 
17. Искане за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия - Приложение № 

19а 
18. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител - 

Приложение № 3 
19. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните 

складове (ЗАДС) - Приложение № 7а 
20. Искане за регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7и 
21. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г 
22. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове 
23. Oпис за връщаните бандероли/опис на подлежащите на бракуване бандероли - 

Приложение № 11а 
24. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
25. Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в 

първично селскостопанско производство 
26. Списък на общините по чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно 

облагане за 2016 г. 
27. Таблица за нарушения и наказания по Закона за акцизите и данъчните складове 
28. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за 

управление на данъчен склад - Приложение № 5а 
29. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешение за 

търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19в 
30. 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 

31. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 
регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7л 

32. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 
регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е 
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Бюджет и одит 

1. Формиране на приходи и разходи на общинските бюджети и взаимоотношенията им с 
държавния бюджет 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 
2016 година 

2. Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 
2017 година 

3. Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел за 2016 година 
4. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на 

предприятието по МСФО 
5. Изисквания към счетоводната система на предприятието според Закона за 

счетоводството - документиране на операциите, инвентаризация - относно изискването 
за водене на аналитична счетоводна отчетност 

6. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на 
предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2016 година 

7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на 
предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година 

8. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд на 
предприятията с нестопанска цел за 2016 година 

9. Отчет за паричните потоци на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 
2016 година 

10. Отчет за паричните потоци на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 
2017 година 

11. Отчет за паричните потоци на предприятията с нестопанска цел за 2016 година 
12. Отчет за приходите и разходите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност 

за 2016 година 
13. Отчет за приходите и разходите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност 

за 2017 година 
14. Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност на предприятията с 

нестопанска цел за 2016 година 
15. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност в периода на ликвидация или 

несъстоятелност през 2016 година 
16. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност в периода на ликвидация или 

несъстоятелност през 2017 година 
17. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност на предприятията с нестопанска 

цел за 2016 година 
18. Отчет за собствения капитал на предприятията с нестопанска цел за 2016 година 
19. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори за 

предприятията с нестопанска цел към 31.12.2016 година 
20. Справка за група предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2016 година 
21. Справка за група предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2017 година 
22. Справка за данъците и таксите за 2016 година (за бюджетни предприятия и банки) 
23. Справка за данъците и таксите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност 

за 2016 година 
24. Справка за данъците и таксите на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност 

за 2017 година 
25. Справка за данъците и таксите на предприятията с нестопанска цел за 2016 година 
26. Справка за местните единици на предприятията с нестопанска цел за 2016 година 
27. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) на предприятията с 

нестопанска цел през 2016 година 
28. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи на предприятията с нестопанска цел 

към 31.12.2016 година 
29. Справка за предприятието в ликвидация или в несъстоятелност през 2016 година 
30. Справка за предприятието в ликвидация или в несъстоятелност през 2017 година 
31. Справка за предприятието с нестопанска цел през 2016 година 
32. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по 

институционални сектори за предприятията с нестопанска цел към 31.12.2016 година 
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33. Справка за приходите и разходите от лихви на предприятията с нестопанска цел за 
2016 година 

34. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи на 
предприятията с нестопанска цел за 2016 година 

35. Справка за членовете и доброволните сътрудници на предприятията с нестопанска цел 
към 31.12.2016 година 

36. Счетоводен баланс към датата на ликвидация или несъстоятелност през 2016 година 
37. Счетоводен баланс към датата на ликвидация или несъстоятелност през 2017 година 
38. Счетоводен баланс на предприятията с нестопанска цел към 31.12.2016 година 
39. Счетоводно отчитане на разходите за превозни средства 
40. Тримесечен статистически отчет за разрешеното и започнато строителство на нови 

сгради през 2016 година 
41. Тримесечен статистически отчет за разходите за придобиване на дълготрайни 

материални активи за 2016 година 
42. Указания за отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи 

за труд на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2016 година 
43. Указания за отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи 

за труд на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2017 година 
44. Указания за отчитане на заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи 

за труд през 2016 година за предприятията с нестопанска цел 
45. Указания за попълване на справката за научноизследователска и развойна дейност 

(НИРД) на предприятията с нестопанска цел през 2016 година 

Труд и работна заплата 

1. Заявление за командироване/изпращане на работник или служител на територията на 
Република България в рамките на предоставяне на услуги 

2. Насърчаване на заетостта 
3. Обезщетения при безработица 

Социално и здравно осигуряване 

1. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд "Гарантирани вземания на 
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя" 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Доклад-предложение за социална оценка на потребностите от социални услуги по чл. 
40, ал. 4 от ППЗСП 

2. Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване в 
специализирана институция - социална услуга резидентен тип 

3. Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за предоставяне на 
социални услуги в общността 

4. Молба за ползване на социални услуги, които са делегирани от държавата дейности 
5. Пенсия за осигурителен стаж и възраст 
6. Социална оценка на потребностите на кандидат-потребителя за ползване на социални 

услуги в общността или настаняване в специализирана институция 

Банки и финанси 

1. Прилагане на IBAN (международен номер на банкова сметка) и за БАЕ кодове 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател 

1. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци и осигурителни вноски за 2014 г. - 2017 г. 
2. Попълнен образец на Платежно нареждане/вносна бележка за внасяне на вноски за 

държавно обществено осигуряване 
3. Тарифа за размера на акцизите 
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Изчислителни системи 

1. "Граждански договор" с констативен протокол, Сметка за изплатени суми за 2017 г. и 
Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 

2. Сметка за изплатени суми за 2017 г. и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 
3. Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2017 г. 
4. Справка за изчисляване на обезщетения при временна неработоспособност и 

бременност и раждане 

Справочник 

1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ 
2. БВП - Разходи за крайно използване - национално ниво, текущи цени 
3. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2016 година 
4. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
5. Индекси на цените на жилища 
6. Минимална и средномесечна работна заплата за периода 1948 - 2017 г. 
7. Минимална работна заплата за страната 
8. Минимални и максимални размери на пенсиите 
9. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
10. Списък на лицензираните застрахователи 
11. СПИСЪК на набирателните сметки на митническата администрация - Агенция Митници 

- за внасяне на депозити 
12. СПИСЪК на пощенските станции, в които през 2017 година се приемат данъчни 

декларации 
13. Списък на регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия - 2017 

г. 
14. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2016 г. 
15. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
16. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен 

институт след 1.01.1997 г. 
17. 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 

НОВОСТИ - АРХИВ  

© Апис Европа АД 
Представяне на "АПИС ФИНАНСИ"   
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