Покана
Уважаеми госпожи и господа,
НКЦ “Решение” ООД и ИК “Труд и право”
Ви канят за участие в избран от Вас

Традиционен национален учебен семинар

ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2018 г.
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г.
Първи семинар

Втори семинар

Трети семинар

18 – 19 януари 2018 г.

24 – 26 януари 2018 г.

31 януари – 2 февруари 2018 г.

София, пл. “Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, София, пл. “Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, София, пл. “Македония” № 1, КНСБ, ет. 2,
Конферентна зала “Европа”
Конферентна зала “Европа”
Конферентна зала “Европа”

Лектори
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, д.е.с.
Счетоводен и данъчен консултант
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА,
Главен експерт по приходите в
ЦУ на НАП
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА,
Данъчен консултант

ДИМИТЪР ВОЙНОВ,
Данъчен консултант
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА,
Данъчен консултант
Доц. д-р БОЙКА БРЕЗОЕВА,
Регистриран одитор и
счетоводен консултант

Цена за участие в един семинар:

Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА,
Данъчен консултант
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, д.е.с.
Счетоводен и данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА
Данъчен консултант
РОСЕН ИВАНОВ
Директор на дирекция “Данъчноосигурителна методология” в НАП

336.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни материали, кафе-паузи,
удостоверение за участие в учебен семинар, книжката “Васил Левски - Апостола на свободата” и
книгата-годишник на ИК “Труд и право” – “Новото данъчно законодателство през 2018 г.”.

Доплащания за:
Два обяда
Една нощувка в двойна стая в хотел “Централ” ****
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел “Централ” ****

Цена:
36.00 лв.
66.00 лв.
108.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня,
безжичен Интернет. Страница на хотел “Централ” **** в Интернет: http://central-hotel.com

Вие можете да заявите Вашето участие като изпратите попълнения талон-заявка на адрес:

НКЦ “Решение” ООД
София 1000, пл. “Македония” 1, ет. 7
e-mail: reshenie@trudipravo.bg
Заявката можете да попълните и на страницата ни в Интернет на адрес: www.trudipravo.bg.
Плащането може да извършите в брой – на горепосочения адрес или на нашите представители в страната,
както и чрез банков превод до:

НКЦ “Решение” ООД
ТБ “ОББ” АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713; BIC: UBBSBGSF
Крайният срок за заплащане на таксата за участие и получаване на талона-заявка при нас е:
Първи семинар

Втори семинар

Трети семинар

15 януари 2018 г.

18 януари 2018 г.

25 януари 2018 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на:

Телефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64; Интернет: www.trudipravo.bg

Учебна програма
ТЕМА № 1:

ТЕМА № 2:

ТЕМА № 3:

ТЕМА № 4:
ТЕМА № 5:

График

Промените в ЗДДС през 2018 г.
1. Корекции на ползван данъчен кредит, правила относно определянето на показателите,
необходими за извършване на корекциите.
2. Промени свързани с регистрацията по ЗДДС. Нови основания и срокове за регистрация.
3. Нови основания за регистрация по ЗДДС на неперсонифицираните дружества.
4. Промени, свързани с доставките на инвестиционно злато.
5. Промени, свързани с предоставянето на обезпечения за горива, предназначени за лично потребление.
6. Промени, свързани с предварителната административна мярка “запечатване на обект”.
Актуални проблеми и въпроси по прилагането на ЗДДС. Практика на НАП, ВАС и СЕС.
Данъчно облагане по реда на ЗКПО.
1. Промените в ЗКПО за 2018 г.
2. Личното потребление на персонала и собственици/съдружници:
– Използване на активи и персонал за лични нужди;
– Узаконяване на личното потребление на собственици/съдружници чрез разпределяне на дивидент
(дивидент, разпределен съгласно ТЗ, авансово разпределяне на дивидент и дивидент под формата на
скрито разпределение на печалбата).
3. Актуална данъчна и съдебна практика по ЗКПО:
– Вземания и задължения;
– Други (амортизиране и отписване на дълготрайни активи, слаба капитализация, доходи на местни физически
лица, пренасяне на загуба).
Данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ.
1. Промените в ЗДДФЛ за 2018 г.
2. Актуални въпроси, свързани с облагането и декларирането на доходите на физическите лица за 2017 г.:
– Годишно облагане на доходите по трудови правоотношения;
– Подаване на информация в НАП;
– Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
– Практически казуси.
Важни моменти в счетоводното приключване на 2017 г. Годишен финансов отчет.
Промени и актуални въпроси на ДОПК.

Първи семинар
18 – 19 януари 2018 г.

Втори семинар
24 – 26 януари 2018 г.

Трети семинар
31 януари – 2 февруари 2018 г.

Първи ден
08.30 – 09.00 ч. Регистрация
09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара

–

–

–

–

09.10 – 10.30 ч. ТЕМА № 1 – Валентина ВАСИЛЕВА
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

–

–

–

–

11.00 – 12.30 ч. ТЕМА № 1 – Валентина ВАСИЛЕВА
12.30 – 13.30 ч.
Обяд в ресторант “Егур-Егур”
13.00 – 13.30 ч.
13.30 – 13.40 ч.
ТЕМА № 3 – Лорета ЦВЕТКОВА
13.40 – 15.00 ч.
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

–

–

–

–

Регистрация

Регистрация

Откриване на семинара

Откриване на семинара

ТЕМА № 1 – Валентина ВАСИЛЕВА

ТЕМА № 1 – Калина ЗЛАТАНОВА

Кафе-пауза

Кафе-пауза

15.30 – 17.00 ч. ТЕМА № 3 – Лорета ЦВЕТКОВА

ТЕМА № 1 – Валентина ВАСИЛЕВА

ТЕМА № 1 – Калина ЗЛАТАНОВА

09.00 – 12.30 ч. –
09.00 – 15.00 ч. ТЕМА № 2 – Велин ФИЛИПОВ
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторант “Егур-Егур”

–

ТЕМА № 3 – Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА

ТЕМА № 2 – Димитър ВОЙНОВ

–

Кафе-пауза

Кафе-пауза

Обяд в ресторант “Егур-Егур”

Обяд в ресторант “Егур-Егур”

Втори ден

13.30 – 17.00 ч. –
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. ТЕМА № 4 – Велин ФИЛИПОВ

–

ТЕМА № 2 – Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА

Кафе-пауза

Кафе-пауза

ТЕМА № 4 – Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА

–

Трети ден
09.00 – 10.30 ч. –
10.30 – 11.00 ч. –

ТЕМА № 3 – Евгения ПОПОВА

ТЕМА № 4 – Велин ФИЛИПОВ

Кафе-пауза

Кафе-пауза

11.00 – 12.30 ч. –

ТЕМА № 3 – Евгения ПОПОВА

ТЕМА № 5 – Росен ИВАНОВ

ТАЛОН – ЗАЯВКА
Желаем да участваме в традиционния национален учебен семинар

ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2018 г.
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г.
Първи семинар

Втори семинар

Трети семинар

18 – 19 януари 2018 г.
Конферентна зала “Европа”

24 – 26 януари 2018 г.
Конферентна зала “Европа”

31 януари – 2 февруари 2018 г.
Конферентна зала “Европа”

Моля, отбележете с кръстче избрания от Вас семинар.
Цената за участие определяме, както следва:

Цена за:
1. ....... бр. участници
2. ....... бр. обяд

Цена:

3. ........ бр. нощувки в двойна/самостоятелна стая в хотел “Централ” ****, считани от ....... януари 2018 г.
4. Общо:
Цената за участие в размер общо на ....................................................................................................................................................... лв. е:
Преведена по банков път с платежно нареждане от дата ....................................................................................................................
Платена на Вашия представител: ...........................................................................................................................................................
Платена в брой в офиса на НКЦ „Решение“ ООД
Получихме фактура
Изпратете фактурата на посочения адрес
Ще получим фактура на семинара

Данни за заявителя:
Предприятие, организация: .....................................................................................................................................................................
Адрес: .............................................................................................................................................................................................................
(град, пощенски код, улица, №)

ИН: ........................................................................................; ИН по ДДС: ...................................................................................................

Данни за участниците:
1. .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност, телефон, ЕГН, e-mail)

2. ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност, телефон, ЕГН, e-mail)

3. ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност, телефон, ЕГН, e-mail)

4. .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност, телефон, ЕГН, e-mail)
Заявката е направена с посредничеството на ....................................................................................................................................

Талонът за участие изпратете на:
София 1000, пл. „Македония“ 1, НКЦ „Решение“ ООД, e-mail: reshenie@trudipravo.bg

