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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансова и данъчна политика - Определяне на 

данъчния финансов резултат, местните данъци и такси – 2017 г.; Прилагане 

на Международните стандарти за финансово отчитане 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Възстановяване и освобождаване от облагане с акциз за алкохол и алкохолни напитки 

2. Данъчно третиране на застраховките - включване на разходите за застраховки в 
облагаемия доход от трудови правоотношения 

3. 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 
4. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим 

отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж 
(в сила от 1.01.2018 г.) 

5. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5 (в 
сила от 1.01.2018 г.) 

6. Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител - 
Приложение № 3 (в сила от 1.01.2018 г.) 

7. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните 

складове (ЗАДС) - Приложение № 7а (в сила от 1.01.2018 г.) 
8. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г (в сила от 1.01.2018 г.) 
9. Обезпечителни мерки 
10. Облагане с данък добавена стойност на инвестиционни проекти 
11. Обмен на информация с други държави, съгласно Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс 
12. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
13. Регистрация по ЗДДС - доказване наличието на предпоставки по чл. 176а, т. 1 от ЗДДС 

за отказ на регистрация по ДДС 
14. Регламентация на местните данъци и такси 
15. Специфични суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат 
16. Събиране на публичните вземания 

17. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за 
управление на данъчен склад - Приложение № 5а (в сила от 1.01.2018 г.) 

18. 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 (в сила от 1.01.2018 г.) 

19. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 
регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е (в сила от 1.01.2018 г.) 

20. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност 

Бюджет и одит 

1. Процедура по финансово оздравяване за общини с финансови затруднения 

2. Роли, отговорности и компетенции на основните участници в бюджетния цикъл 
(Народно събрание, Министерски съвет, Министерство на финансите, отрасловите 
министерства и други) 

3. Финансиране при временни касови разриви по бюджетите на първостепенните 
разпоредители с бюджет 

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

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Заявление за обявяване на актове - Г1 
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2. КРМСФО Разяснение 1: Промени в съществуващите задължения за извеждане от 

експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения 
3. КРМСФО Разяснение 12: Споразумение за концесионна услуга 
4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане 
5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации 
6. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори 
7. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: 

оповестяване 
8. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти 
9. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 13 Оценяване по справедлива 

стойност 
10. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от договори с 

клиенти 

11. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16 Лизинг 
12. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети 

13. Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 Материални запаси 
14. Международен счетоводен стандарт (МСС) 7 Отчети за паричните потоци 
15. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода 
16. Международен счетоводен стандарт (МСС) 16 Имоти, машини и съоръжения 
17. Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните 

курсове 
18. Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми 
19. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне 
20. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни 

активи 
21. Международен счетоводен стандарт (МСС) 38 Нематериални активи 
22. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и 

оценяване 
23. Международен счетоводен стандарт (МСС) 40 Инвестиционни имоти 
24. Международен счетоводен стандарт (МСС) 41 Земеделие 

25. ПКР Разяснение 29: Споразумения за концесионна услуга: оповестяване 
26. ПКР Разяснение 32: Нематериални активи - разходи за интернет страници 

Труд и работна заплата 

1. Ограничена имуществена отговорност на работниците или служителите 

2. Спиране и прекратяване получаването на обезщетение за безработица - давностен 
срок за възстановяване на обезщетение за безработица 

3. Удръжки от възнаграждения за труд и от пенсии 

Социално и здравно осигуряване 

1. 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 

2. 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 

3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци 

по чл. 6а от Закона за семейни помощи за деца 
4. 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 

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

6. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 7, ал. 13 от 

Закона за семейни помощи за деца 

7. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при бременност по чл. 5а от 
Закона за семейни помощи за деца 
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8. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете по 

чл. 6б от Закона за семейни помощи за деца 
9. Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете 

по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца 
10. 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 

11. 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 
12. Заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с 

трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца 
13. Практика на ВАС в областта на социалната политика 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Поименна справка на работещите по трудово правоотношение / на работещите хора с 

увреждания (XLS-формат) 
2. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане 
3. Ред на отпускане на социални помощи, издаване и обжалване на заповеди на 

директора на дирекция "Социално подпомагане" 

4. Справка-декларация за внесени осигурителни вноски от работодатели и 
специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с 
увреждания 

5. Декларация за минимални помощи при възстановяване на осигурителни вноски за 
работещи хора с увреждания 

Банки и финанси 

1. Регистрация на застрахователен брокер 

2. Съставяне на платежни документи 

Сделки 

1. Електронен подпис - същност и видове 

2. Особен залог върху ценни книжа 
3. Форми на участие на чуждестранни лица на българския застрахователен пазар. 

Откриване на клон 

Справочник 

1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ 
2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2017 година 

3. Индекс на потребителските цени (инфлация) 

4. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 
имоти на потребители 

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

отрасли, месеци и сектори през 2017 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; 
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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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