
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец ноември 2020 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен финансов отчет за 2020 г. - прилагане 

на Закона за счетоводството; Лихви и срокове по ДОПК и материалните 
данъчни закони; Данъчно третиране на разходи - Осчетоводяване на разход 
въз основа на сключен лицензионен договор; Ангажиране отговорност на 
управител за недобросъвестно поведение 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Авансовите плащания в ЗДДС - данъчна и съдебна практика - Начисляване на ДДС във 
връзка с получено авансово плащане, независимо, че не е настъпило данъчно събитие 
- Дължима лихва, когато преждевременно е упражнено правото на данъчен кредит по 
фактури от ревизираното лице - Наличие или липса на авансово плащане, но и 
установяване дали действително, в по-късен момент, между разглежданите субекти е 
настъпило данъчно събитие 

2. Данъчно облагане и мениджмънт - Ангажиране отговорност на съдружник и управител 
за недобросъвестно поведение с последица - невъзможност за събиране на публичните 
вземания. Доказателства, които да сочат, че съдружник и управител е укрил факти и 
обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите 

3. Данъчно третиране на авторските и лицензионни възнаграждения - Данъчно третиране 
на разходи за използване на търговска марка - Доказателства за извършено плащане - 
Осчетоводяване на извършен разход само въз основа на сключен лицензионен договор 

4. Данъчно третиране на дивидентите и изплащане на дружествени дялове - Данъчно 
третиране на продажбата на дружествени дялове на дружество, в което са апортирани 
новопостроени недвижими имоти - Поредица от сделки, които пряко не противоречат 
на закона, целящи постигане на забранен резултат - неначисляване на ДДС 

5. Данъчно третиране на лихви, глоби и неустойки - 1. Определяне размера на пазарните 
лихви - Сравнение на дължима лихва по отпуснати кредити от банки и други 
финансови институции с лихви от доходност от държавни ценни книжа; 2. Корекция по 
реда на чл. 115 ЗДДС поради разваляне по съдебен ред на сделката 

6. Искане по чл. 10г, ал. 3 и ал. 5, т. 1 от Закона за хазарта относно вписване в 
регистър/заличаване от регистър на уязвими лица, с цел забрана или недопускането 
им до участие в хазартни игри 

7. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. 
Лихви и срокове по ДОПК и материалните данъчни закони 

8. Особени случаи на доставки на недвижими имоти (земя и сгради) в Закона за данък 
върху добавената стойност - Апортиране на недвижими имоти в дружество и 
последваща продажба на дружествените дялове - Прикрита продажба на имота и 
избягване начисляването на ДДС - Условия за придобиване право на собственост 
върху недвижим имот от физическо лице 

9. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 
10. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС 
11. Стоки и услуги, за които се прилага намалената ставка на ДДС от 9%, в сила от 1 юли 

и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20% 
12. Структура и функции на Националната агенция за приходите 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Регистрация по БУЛСТАТ 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Акценти на годишното счетоводно приключване - тема от семинар 
2. Годишен финансов отчет за 2020 г. - прилагане на Закона за счетоводството - тема от 

семинар 
3. Годишно счетоводно приключване за 2020 година 
4. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на 

предприятието по МСФО 
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5. Прилагане на Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти - 
тема от семинар 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Декларация по чл. 40в от Закона за здравното осигуряване за освобождаване от 
здравни вноски на българи с двойно гражданство 

2. Месечни и еднократни помощи по Закона за закрила на детето 
3. Помощи за лица и семейства с ниски доходи по Закона за социално подпомагане 
4. Целева помощ за отопление 

Труд и работна заплата 

1. Данни (отчет) за положен извънреден труд на основание чл. 149, ал. 2 от КТ 
2. Декларация за държавни помощи - Приложение I към Заявление за кандидатстване на 

работодател за изплащане на средства по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС 
№151/03.07.2020 г. (изм. и доп с ПМС 278/2020 г.) 

3. Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 
1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. и доп с ПМС 278/2020 г.) 

4. Заявление за удължаване на срока за получаване на средства за запазване на 
заетостта по ПМС 151/2020г. (изм. и доп с ПМС 278/2020 г.) 

5. Писмо - декларация за месечно отчитане съгласно ПМС № 151/03.07.2020 г. (изм. и 
доп. с ПМС № 278/2020 г.) 

6. Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи - Приложение I към 
Заявление за кандидатстване на работодател за изплащане на средства по реда на чл. 
1, ал. 1 от ПМС №151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278/2020 г.) 

7. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа 
поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 
обстановка 

Сделки. Банки и финанси 

1. Емитиране на ипотечни облигации 
2. Издаване на лиценз за хазартна дейност от тото и лото, залагания върху резултати от 

спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития 
и залагания, свързани с познаване на факти 

3. Изисквания към организаторите на хазартни игри 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ 
2. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2020 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 2020 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. 
9. Търговски банки, включени във Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) 

За контакти: 

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67; 

тел. 970 89 77 - Редакция; 
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970 89 44 - HELP Desk; 

923 98 00; 980 48 27 - Централа; 

finance@apis.bg 
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