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Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Отговорност на получателя по облагаема 

доставка - Дължим и невнесен от друго лице данък; Специални режими за 
данъчно задължени лица; Обезщетение за вреди от отменен като 
незаконосъобразен административен акт; Условия за изплащане на 
гарантирано вземане 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Данъчно и счетоводно третиране на цесията (факторинг) - Данъчно третиране на 
прехвърлянето на вземане чрез договор за цесия - Съществено отклонение на 
уговорената в договора за цесия цена на вземането от пазарната стойност 

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

3. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване 
4. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове 
5. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС - Данъчно 

облагане доставката на услуги, само ако между доставчика и получателя съществува 
реално правоотношение с достатъчно индивидуализиран предмет, в рамките на което 
се разменят взаимни престации, като полученото от доставчика възнаграждение 
представлява действителната равностойност на предоставената услуга 

6. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС - Отговорност на 
получателя по облагаема доставка - Дължим и невнесен от друго лице данък - Ползван 
от получателя данъчен кредит, свързан пряко или косвено с дължимия и невнесен 
данък - Съществуващо или дължимо познание у лицето, че данъкът няма да бъде 
внесен 

7. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 
8. Прилагане на специалните режими за данъчно задължени лица, извършващи услуги, 

вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби 
на стоки и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии 

9. Приравняване на безвъзмездните доставки към възмездни в Закона за данък върху 
добавената стойност - Данъчно третиране на предоставянето на храна и екипировка на 
работници, които не са в трудови правоотношения с дружеството - Понятие 
"работодател" във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

10. Промени в държавния бюджет, данъците и осигуряването, в сила от 1, 9, 26 юли, 1 и 
16 август 2022 година 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Обжалване на действията на публичния изпълнител по ДОПК 
2. Разглеждане и решаване на административните дела 
3. Съдебно обжалване на актовете, издавани от органите по приходите и отговорност на 

държавата за вреди, причинени на граждани - Присъждане на обезщетение за вреди 
от отменен като незаконосъобразен административен акт - Незаконосъобразно 
наложени от публичен изпълнител запори за обезпечаване на публични вземания 
върху банкова сметка 

Счетоводство. ГФО, вкл. и в условията на пандемия. Национални и 
международни стандарти 

1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 
Международните стандарти за финансово отчитане 

2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори 
3. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода 

Труд и работна заплата 
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1. Заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, 
регистрирани в НОИ 

2. Удостоверение за наличие или липса на трудови злополуки, регистрирани в НОИ 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Заявление за отказ от служебно ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова 
дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО - Обр. П-24 

2. Заявление за отпускане на пенсия(и) и/или добавка(и) (Обр. УП-1) 
3. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика 
4. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд "Гарантирани вземания на 

работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя" - Условия за 
изплащане на гарантирано вземане - Събиране на доказателства от административния 
орган 

Сделки. Банки и финанси 

1. Застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците/ползвателите на МПС и 
обезщетяване на лицата за причинени вреди. "Зелена карта" - Размер на 
справедливото обезщетение за неимуществени вреди при непозволено увреждане - 
Ограничаване на обезщетението до заявената претенция 

2. Заявление за извършване на регистрация на брокер на стокова борса 

Бюджет и одит 

1. Основни допускания по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 
2022-2025 г. 

2. Подготовка на тригодишната бюджетна прогноза, разходни тавани по ПРБ за периода 
2023 - 2025 г. и влиянието върху проекта за бюджет за 2023 г. 

Изчислителни системи 

1. Лихва - договорна и законна. Референтни лихвени проценти 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2022 година 
2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
3. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
5. Основни лихвени ставки на ЕЦБ по основни операции по рефинансиране в проценти 
6. Основни макроикономически показатели за България - прогноза за периода 2022 - 

2025 г. 
7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
8. 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 00; 980 48 27 - Централа; 
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