
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец юли 2018 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — ППЗДДС, в сила от 13.07.2018 г. и ППЗАДС, в 

сила от 20.07.2018 г.; Данъчно третиране на доход, получен на основание 

записи на заповед; Ревизия на дружество, прехвърлило предприятието си; 

Данъчно събитие при авансово плащане - непризнати кредитни известия; 
Право на данъчен кредит при сделки с родово определени вещи 

Данъчно облагане и данъчно производство 

1. Авансовите плащания в ЗДДС - данъчна и съдебна практика - Данъчно събитие при 

авансово плащане по доставка - непризнати кредитни известия - разваляне на 
доставката по съгласие на страните при липса на доказателства за договорни 

отношения и реално осъществена доставка 
2. Акцизен данъчен документ - Приложение № 14  
3. Възстановяване и освобождаване от облагане с акциз за алкохол и алкохолни напитки 
4. Годишни корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС 
5. Данъчно облагане на доходите от случайни сделки и други източници, посочени в чл. 

35 от ЗДДФЛ - Данъчно третиране на доход, получен на основание записи на заповед 
6. Данъчно третиране на недокументирани разходи на фирмата - Липса на фактури и 

други доказателства, обективиращи реалното осъществяване на доставките - 
освобождаване от доказателствена тежест при открадната счетоводна документация - 
извършване на ревизия на дружество, прехвърлило предприятието си на друг търговец 

7. Данъчно третиране на прехвърлянето на предприятие по чл. 15 и чл. 60 от Търговския 
закон 

8. Данъчно третиране при прекратяване търговско дружество с ликвидация и при 
откриване на производство по несъстоятелност 

9. Данъчно третиране при преобразуване на дружества/кооперации и прехвърляне на 

предприятие 
10. Декларация от авиационен оператор по чл. 31б, ал. 3 от ППЗДДС - Приложение № 25 
11. Декларация по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) 
12. Декларация по чл. 168 ЗДДС за вътреобщностна доставка или вътреобщностно 

придобиване на ново превозно средство - Приложение № 19 
13. Дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност 
14. Документ за удостоверяване на предназначението на акцизните стоки и точния адрес 

на мястото на доставка - Приложение № 14а  
15. Документация и отчетност съгласно Правилника за прилагане на Закона за акцизите и 

данъчните складове 
16. Доставки, облагаеми с нулева ставка на данъка в ЗДДС (доставки при износ) 
17. Естествени фири - счетоводни и данъчни проблеми 

18. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС 
19. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС 
20. Заявление-декларация от лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност за 

получаване на безплатна едногодишна винетка 

21. Искане за еднократно получаване на определено количество акцизни стоки под режим 
отложено плащане на акциз от временно регистриран получател - Приложение № 7ж  

22. Искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад - Приложение № 5 
23. Искане за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия - Приложение № 

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

Приложение № 3 
25. Искане за прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим за касова 

отчетност на данък върху добавената стойност - Приложение № 29 към ППЗДДС 
26. Искане за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на 

данък върху добавената стойност - Приложение № 27 към ППЗДДС 

27. Искане за регистрация на лицата по чл. 57а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните 
складове (ЗАДС) - Приложение № 7а 

28. Искане за регистрация на регистриран изпращач - Приложение № 7и  
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29. Искане за регистрация на регистриран получател по чл. 57в, ал. 1 от Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС) - Приложение № 7г  
30. Корекции на ползван данъчен кредит в ЗДДС 
31. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове 
32. Облагане на туристическите услуги в Закона за данък върху добавената стойност 
33. Офшорни компании 
34. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 
35. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност - 

Възникване право на данъчен кредит при сделки с родово определени вещи - части и 
консумативи 

36. Промени в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 
13.07.2018 г. и от 20.07.2018 г. 

37. Протокол-опис за начисляване на данък при дерегистрация по чл. 111 от ЗДДС за 
наличните активи към датата на дерегистрация - Приложение № 9 от ППЗДС (формат 

MS Excel) 
38. Регистрация по ЗДДС 

39. Ред за начисляване и внасяне на данъка и данъчни ставки в Закона за данък върху 
добавената стойност 

40. Справка-декларация за данък върху добавената стойност - Приложение № 13 от 
ППЗДДС (формат MS Excel) 

41. Уведомление за извършена продажба по чл. 131 от ЗДДС - Приложение № 20 

42. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издаден лиценза за 
управление на данъчен склад - Приложение № 5а 

43. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено разрешение за 
търговия с тютюневи изделия - Приложение № 19в  

44. 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 

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

46. Уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 

регистрация на регистриран получател - Приложение № 7е  
47. Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна - Приложение № 5в 

Бюджет и одит 

1. Искане (заявление) за удостоверяване липса/наличие на НП/съдебно решение за 
нарушение на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Декларация за предаване на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба 

2. Контрол върху достоверността и законосъобразността на записванията в счетоводните 
сметки и регистри - Възникване право на данъчен кредит при сделки с родово 

определени вещи - части и консумативи 

3. Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси - Начин на водене на с/ка 304 
"Стоки" във връзка с данъчно облагане на приходите от продажби 

4. Съставители на годишни финансови отчети - Извършване на дейност по счетоводно 
обслужване от физическо лице, действащо и като едноличен търговец 

Труд и работна заплата 

1. Заявление-декларация за издаване на нова трудова книжка 

2. Право на отпуск поради бременност и раждане 
3. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа 
4. Часово парично обезщетение при сумирано изчисляване на работното време 

Социално и здравно осигуряване 
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1. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна 

неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове - 
Приложение № 1 

2. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда от майката - 
Приложение № 7 

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

4. Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение първо от Кодекса на 

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

труда от родител на майката или на бащата - Приложение № 12 
6. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 1 или ал. 5, изречение първо 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, изречение второ от Кодекса на 
труда (КТ) от родител на осиновителката или на осиновителя - Приложение № 10а 

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

9. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 3 от Кодекса на труда от родител 
на работничка или на служителка, която сама е осиновила дете - Приложение № 13 

10. Декларация за ползване на отпуск по чл. 164б, ал. 5, изречение второ от Кодекса на 

труда от родител на работник или на служител, който сам е осиновил дете - 
Приложение № 13а 

11. Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване 
на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от 
Кодекса на труда - Приложение № 15 

12. Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични 
обезщетения и помощи - Приложение № 18 

13. Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице 
по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО - Приложение № 17 

14. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете 

до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО - Приложение № 7 
15. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от 

КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 

5-годишна възраст - Приложение № 5а 
16. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и 

раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 дни - Приложение № 2 
17. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на 

отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка до 410 дни - 
Приложение № 2a 

18. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при неизползване на 

отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО - 
Приложение № 8 

19. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на 
дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО - 

Приложение № 5 
20. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на 

дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 

месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - 
Приложение № 6 

21. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на 
основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на 
основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни - Приложение № 3 

22. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на 

основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за 
остатъка до 410 дни - Приложение № 4 

23. Удостоверение от осигурител относно правото на парично обезщетение при 
бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на 
дете до 5-годишна възраст по заявление-декларация - Приложение № 10 

24. Удостоверение от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение 

при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване 

на дете до 5-годишна възраст - Приложение № 11 
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25. Удостоверение относно правото на парично обезщетение за временна 

неработоспособност, бременност и раждане до 135 дни или при трудоустрояване по 
болничен лист - Приложение № 9 

26. Обезщетения, изплащани за майчинство 
27. Парични обезщетения за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна 

възраст 
28. Парични обезщетения за временна неработоспособност 
29. Ред за внасяне, отпускане и изплащане на суми от фонд "Гарантирани вземания на 

работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя" 

Пенсии, социално подпомагане 

1. Вписване и доказване на осигурителен стаж 

2. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление 
3. Отпускане на месечна добавка за социална интеграция 

4. Права и помощи за хората с увреждания 
5. Социални помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания 
6. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца 
7. Условия за получаване на повече от една пенсия 
8. Целева помощ за отопление 

Справочник 

1. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 
2. Индекс на потребителските цени (инфлация) 

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

4. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната 
5. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина 

6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
7. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност 

е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на 
посредническа дейност по наемане на работа 

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

9. 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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