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Тук ще намерите полезна информация свързана със  счетоводството, счетоводните
услуги, данъчните услуги и въобще за  счетоводното обслужване. Набор от закони,
кодекси, наредби и данъчни  декларации за физически и юридически лица.         Зако
ни и кодекси
    
    -  Закон за счетоводството   
    -  Закон за корпоративното подоходно облагане   
    -  Закон за данъците върху доходите на физическите лица   
    -  Закон за ДДС   
    -  Закон за местните данъци и такси   
    -  Закон за акцизите и данъчните складове   
    -  Закон за здравно осигуряване   
    -  Закон за защита на личните данни   
    -  Закон за семейните помощи за деца   
    -  Закон за акцизите и данъчните складове   
    -  Закон за здравословни и безопасни условия на труд   
    -  Данъчно-осигурителен кодекс   
    -  Кодекс за социално осигуряване   
    -  Кодекс на труда   

  Декларации и формуляри
    
    -  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. (образец  2001) за
доходите на физическите лица от източници в България, с  приложенията:

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, с приложения и указания за
ползване   

  Наредби
    
    -  Наредба за командировките в страната   
    -  Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства   
    -  Наредба за определяне на коефициентите за рентабилност, ефективност и
финансова автономност   
    -  Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите ,  върху които се
правят осигурителни вноски, и за изчисляване на  паричните обезщетения за временна
неработоспособност или за бременност и  раждане
 
    -  Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на
уведомлението по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда   

  Други документи
    
    -  Класификация на икономическите дейности  (КИД — 2008),  данни към НАП по
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http://accinfo.persof.com/naview.aspx?type=art&id=277288
http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=146
http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=147
http://accinfo.persof.com/naview.aspx?type=art&id=278638
http://accinfo.persof.com/naview.aspx?type=art&id=285258
http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=152
http://accinfo.persof.com/naview.aspx?type=art&id=283540
http://accinfo.persof.com/naview.aspx?type=art&id=111874
http://accinfo.persof.com/naview.aspx?type=art&id=184652
http://accinfo.persof.com/naview.aspx?type=art&id=278028
http://accinfo.persof.com/naview.aspx?type=art&id=272493
http://www.nap.bg/files/file_download.pubdocument?p_doc_id=153
http://accinfo.persof.com/naview.aspx?type=art&id=282380
http://accinfo.persof.com/naview.aspx?type=art&id=218999
http://info.plusminus.com/naview.aspx?type=art&id=148903
http://www.noi.bg/content/registr_tr_dog/04_reg_d/naredba_62.htm
http://www.nsi.bg/Classifics/KID-2008.pdf
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КИД - 2008г. се подават след 01.01.2009г.
 
    -  Национална класификация на икономическите дейности (НКИД — 2003), данните
към НАП по НКИД -2003г. се подават до 31.12.2008г   
    -  Национална класификация на професиите и длъжностите в РБ   

 2 / 2

http://www.mlsp.government.bg/class/store/listclass.asp

