
Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през месец октомври 2019 г. 

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишно счетоводно приключване и 

индивидуален годишен финансов отчет на предприятието; Оценка на 
активите и пасивите при изготвянето на ГФО; Счетоводно и осигурително 
законодателство за 2019 г.; Защита на финансови инструменти и парични 
средства на клиенти 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Данъчно облагане и мениджмънт - Наличие на кумулативния елемент на отговорността 
по чл. 19, ал. 1 ДОПК – наличие на причинно-следствена връзка между поведението 
на управителя и невъзможността да бъдат събрани задълженията на дружеството за 
данъци и осигурителни вноски 

2. Данъчно третиране на дейността на юридически лица с нестопанска цел - Определяне 
на сдружението – юридическо лице с нестопанска цел като търговец - доколко 
сключените договори за дарение имат безвъзмезден характер и дали получените суми 
подлежат на облагане 

3. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване 
4. Отговорност на лицата в случаи на злоупотреби съгласно ЗДДС 
5. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика 

Финансова практика – Данъчно и осигурително производство 

1. Таблица за нарушения и наказания по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с 
тях изделия 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Годишно счетоводно приключване и индивидуален годишен финансов отчет на 
предприятието по МСФО 

2. Изготвяне на отчета за паричните потоци по прекия метод 
3. Изготвяне на отчета за приходи и разходи към 31.12.2019 г. 
4. Касови апарати - документация и отчетност 
5. Отчетност на оборотите от извършени продажби 
6. Последваща оценка на активите и пасивите при изготвянето на годишния финансов 

отчет 
7. Промени в счетоводното и осигурителното законодателство за 2019 година 
8. Смяна (демонтаж) на фискалната памет поради запълване, смяна на собственика или 

повреда на фискалното устройство 
9. Форма и съдържание на баланса към 31.12.2019 г. 
10. Форма и съдържание на отчета за собствения капитал към 31.12.2019 г. 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Декларация за промяна в обстоятелствата по отпусната социална помощ по чл. 32, ал. 
4 от ППЗСП 

2. Декларация на основание чл. 5, ал. 6. от Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за 
условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на 
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с 
увреждания 

3. Заявление до Дирекция "Социално подпомагане" за изплащане на реализирани 
ваучери от доставчик на стоки или услуги 

4. Заявление-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 
20, ал. 1 от Закона за хора с увреждания 

5. Заявление-декларация за отпускане на социална помощ по ППЗСП 
6. Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление 
7. ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ - приложение № 3 към чл. 70, ал. 4 и чл. 76 

от ППЗХУ 
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8. Формуляр за самооценка на лице с увреждане 

Сделки. Банки и финанси 

1. Изисквания към дейността на инвестиционните посредници. Защита на финансови 
инструменти и парични средства на клиенти 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
2. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
3. Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати с ЕКАФП, ФПр и ФУВАС 
4. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
5. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
6. 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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