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

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Данъчни и годишни финансови отчети, вкл. и в 

условията на пандемия - Годишно счетоводно приключване в условията на 
Ковид-19 – Отчитане и оповестяване на правителствена помощ; Аналитична 
отчетност на ниво счетоводни регистри в приложимите счетоводни 
стандарти; Преференциална данъчна ставка 

Данъци и данъчни облекчения 

1. Авансовите плащания в ЗДДС - данъчна и съдебна практика - Изчисляване на 
средномесечния оборот на предприятията - Започване на стопанска дейност на по-
късен етап след регистрацията - Понятието "предприятие" във връзка с 
безвъзмездното финансово подпомагане 

2. Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца 
3. Документиране и документална обоснованост на стопанските операции в данъчните 

закони - Изискване за аналитична отчетност на стоково-материалните запаси на ниво 
счетоводни регистри в приложимите счетоводни стандарти - Първични счетоводни 
документи, засягащи само дейността на предприятието и приложимо облекчените 
правила за форма и съдържание по чл. 6, ал. 3 и 4 ЗСч, т. е. тези документи да бъдат 
съставени чрез автоматично устройство или система и да не съществуват на 
материален носител 

4. Интрастат декларации - задължени лица, прагове, срокове на подаване 
5. Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за 

незавършено строителство 
6. Облагане на вътреобщностните услуги в Закона за данък върху добавената стойност, 

вкл. Великобритания и Северна Ирландия 
7. Практика на ВАС, ВКС и др. в областта на финансовата и данъчната политика 
8. Преференциална данъчна ставка в ЗДДС - Размер на данъчната ставка по ЗДДС при 

доставката на храна за вкъщи - Понятия "ресторантьорски услуги", "кетъринг услуги" и 
"доставка на храна за вкъщи" 

Счетоводство, национални и международни стандарти 

1. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на 
Международните стандарти за финансово отчитане 

2. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации 
3. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани 

за продажба, и преустановени дейности 
4. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: 

оповестяване 
5. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 17 Застрахователни договори 
6. Счетоводен стандарт (СС) 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси – разяснения  
7. Счетоводен стандарт (СС) 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на 

правителствена помощ – разяснения - Изчисляване на средномесечния оборот на 
предприятията - Започване на стопанска дейност на по-късен етап след регистрацията 
- Понятието "предприятие" във връзка с безвъзмездното финансово подпомагане 

Социално и здравно осигуряване. Пенсии 

1. Декларация от самоосигуряващо се лице (периодична) 
2. Декларация от самоосигуряващо се лице (постоянна) 
3. Заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление 

по ПМС № 368 от 04.11.2021 г. 
4. Заявление за ползване на социални услуги, които са делегирани от държавата 

дейности 
5. Образец на декларация за осигурителен статус и осигурителен и облагаем доход 
6. Образец на декларация от самоосигуряващо се лице (периодична) 
7. Образец на декларация от самоосигуряващо се лице (постоянна) 
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8. Преизчисляване на пенсиите 
9. Ред и условия за ползване на социални услуги делегирана от държавата дейност 
10. Целева помощ за отопление 

Сделки. Банки и финанси 

1. Декларация за непридружени парични средства 
2. Декларация за парични средства от и към трети страни 
3. Допълнителен лист към Декларация за непридружени парични средства 
4. Допълнителен лист към Декларация за парични средства от и към трети страни 
5. Емитиране на ипотечни облигации 
6. Емитиране на корпоративни ценни книжа 
7. TARGET - разплащателната система на Европейския съюз за плащания в евро. Основни 

характеристики 

Изчислителни системи 

1. Сметка/фактура по чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ и декларация от самоосигуряващо се лице 
(периодична) 

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник 

1. Банки - попечители по КСО 
2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки 
3. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2021 година 
4. Индекс на потребителските цени (инфлация) 
5. Кредитни посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими 

имоти на потребители 
6. Регистър на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ 
7. Списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели 
8. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

отрасли, месеци и сектори през 2021 г. 
9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на 

отпускане на пенсията 
10. 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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