
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец октомври 2021 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен финансов отчет за 2021 г. - рамка на 

финансово отчитане, последваща оценка на активите и пасивите; 
Компенсации на работодатели и работници поради епидемична обстановка - 
Отчитане на помощи; Служебно правоотношение на държавните служители 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Авансовите плащания в ЗДДС - данъчна и съдебна практика - Корекция на ползван 
данъчен кредит за авансово плащане за несигурни доставки - Разваляне на доставката 
при сключване на тристранно споразумение 

2. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Извършване на експертиза - Отказано признаване на право на приспадане на данъчен 
кредит - Съдебна графологична експертиза - заключението по която е, че подписите 
за изпращач в представените документи не са положени от представляващите 
дружествата - Принципът на неутралитет на ДДС налага да се допусне приспадането 
дори и при неизпълнението на някои от формалните изисквания 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишен финансов отчет за 2021 г. - прилагане на Закона за счетоводството - тема от 
семинар 

2. Годишен финансов отчет за 2021 г. - рамка на финансово отчитане - тема от семинар 
3. Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19 - тема от семинар 
4. Годишно счетоводно приключване за 2021 година 
5. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов 

отчет 
6. Разработване на Годишния финансов отчет за 2021 г. и изисквания на регистрираните 

одитори към отчетите, подлежащи на независим финансов одит - тема от семинар 
7. Счетоводен стандарт (СС) 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на 

правителствена помощ – разяснения 
8. Счетоводно отчитане на разходите за превозни средства - Отказ за приспадане на 

данъчен кредит поради недоказване реалността на доставките - Документи, съставени 
заедно с прекия доставчик - Аргументиране на извършените ремонти - Увеличаване на 
балансовата стойност на автомобилите при ремонт 

9. Счетоводно отчитане на сделките в чуждестранна валута 

Труд и работна заплата 

1. 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 322/2021 г.) 

2. Декларация по чл. 1, ал. 6, т. 5 от ПМС 151/03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 322/2021 
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 № 322/07.10.2021 г.) 

4. 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. с ПМС 322/2021 г.) 

5. Условия и ред за изплащане на компенсации на работници и служители и на 
самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са въведени 
временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно 
положение или обявена извънредна епидемична обстановка 
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6. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа 
поради обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 
обстановка 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания 
2. Подаване на данни за осигурените лица - Погасяване на задължения за осигурителни 

вноски и данък по ЗДДФЛ без декларирането им - Дължимост на лихви за забава при 
по-късно деклариране на задълженията 

3. Практика на ВАС и ВКС в областта на социалната политика 
4. Удостоверение по чл. 168, ал. 4 от КСО за зачетения категориен осигурителен стаж 

след 01.01.2000 г. (използва се само от ПОК) - Обр. УП-24 

Бюджет и одит 

1. Бюджетни и финансови параметри на програмите за разпоредителите с бюджет. 
Разплащания по договори 

2. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители. 
Формиране на брутното им месечно възнаграждение. Общественото и здравното им 
осигуряване - Прекратяване на служебно правоотношение поради подаването на 
сигнали за нередности - Отмъщение по смисъла на Директива (ЕС) 2019/1937 - 
Основание за прилагане на чл. 106, ал. 1, т. 6 от ЗДСл при ранно пенсиониране 

Сделки. Банки и финанси 

1. Пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали, 
скъпоценни камъни и изделия със и от тях 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Банки - попечители по КСО 
2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
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. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
7. 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; 

finance@apis.bg 
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