
Уважаеми госпожи и господа,

НКЦ “Решение” ООД  
и ИК “Труд и право”
В и  к а н я т  н а
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Цената включва:  
лекции, консултации, учебни пособия,  

учебни материали в електронен вид, кафе-паузи,  
удостоверение за участие в семинар и  

книжката “Иван Вазов – Патриархът”.

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: www.central-hotel.com

Цена за участие в семинара:

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

Доплащания за: Ц е н а :

Обяд 18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел “Централ” **** 66.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел “Централ” **** 108.00 лв.

НОВО!  
Съдържанието на семинара ще бъде качено  

на специална on-line платформа.  
Вие можете да закупите достъп до видео записа на семинара.  

Цена за покупка на видеозаписа - 150.00 лв. с ДДС.

Заявете Вашето участие в семинара или купете видеозапис  
със съдържанието му на страницата ни в Интернет:  

www.trudipravo.bg.

Плащането може да извършите в брой или на нашите представители  
в страната, както и чрез банков превод до:

ТБ “ОББ” АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713 

BIC: UBBSBGSF
НКЦ “Решение” ООД

Крайният срок за заплащане на таксата за участие 
и получаване на талона-заявка при нас е 27 октомври 2020 г.

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

траНСферНО  
ЦеНООбраЗуВаНе

Националния учебен семинар

ДеСиСлаВа КалуДОВа, 
Директор на Дирекция “Спогодби за избягване на 

двойно данъчно облагане” в ЦУ на НАП
иВаН МиНеВ, 

Ст. експерт по приходите в  
Дирекция “Спогодби за избягване на двойно 

данъчно облагане” в ЦУ на НАП

216.00 лв.

29 октомври 2020 г. 
София, пл. “Македония” № 1, ет. 2, КНСБ 

Конферентна зала “Азия”

лектори:

ИзбеРеТе: 
• Участие в семинара 

• Достъп до видеозапис на семинара



У ч е б н а  п р о г р а м а

Хотел “Централ” 4* е изцяло нов четиризвезден хотел в 

центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в 

непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага с: бизнес център, ресторант, лоби-

бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен цен-

тър), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая има: телевизор с плосък екран, клима-

тик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, 

сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com

 29 октомври 2020 г. (четвъртък)

08.30 –09.00 ч. регистрация на участниците в семинара

09.00 –09.10 ч.  Откриване на семинара

09.10 –10.30 ч. тема № 1

Въведение. трансферно ценообразуване - понятие 
и причини за законово регулиране.

Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ): 
• Традиционни и нетрадиционни методи.
• Йерархия на методите (Наредба № Н-9).
• Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятел-
ствата на случая, възприет от ОИСР през 2010 г. (Ръко-
водство на ОИСР, Глава II, част I).

Лекция  2 учебни часа

Дискусия  1 учебен час

Лектори  ДеСИСлаВа КалуДОВа

10.30 –11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 –12.30 ч. тема № 2

 Нови правила за документиране на сделките 
между свързани лица:
• Цели на въвеждането на правила за изготвянето на 
документация за трансферно ценообразуване.
• Лица, задължени да изготвят документация. Изклю-
чения.
• Местно досие. Съдържание - обща информация за мес-
ното дружество и неговата бизнес стратегия, описание 
на контролираните сделки на местното дружество и 
методологията за определяне на пазарните цени.
• Обобщено досие. Съдържание - общо описание на дей-
ността и бизнес стратегията на групата, контроли-
рани сделки, функции, нематериални блага, финансови 
операции на групата.
• Срокове за изготвяне на документацията.
• Санкции при неспазване на новите документални из-
исквания.

Лекция  2 учебни часа

Дискусия  1 учебен час

Лектори  ДеСИСлаВа КалуДОВа

12.30 –13.30 ч. Обяд

13.30 –17.00 ч. тема № 3

 Практически аспекти на анализа на съпостави-
мостта:
• Представяне на принципа на независимите пазарни 
отношения.
• Идентифициране на търговските и финансови взаимо-
отношения между свързаните лица:

 - Анализ на веригата на стойността;
 - Оценка на приноса на всяко от свързаните лица в про-
цеса по създаване на стойност съобразно изпълнявани-
те функции, използваните активи и поетите рискове;
 - Оценка на приноса на всяко от свързаните лица в 
процеса по създаване на стойност съобразно изпълня-
ваните функции, използваните активи и поетите ри-
скове (продължение);
 - Идентифициране на икономически значимите харак-
теристики на оценяваната контролирана сделка

• Други обстоятелства, оказващи влияние върху съпос-
тавимостта.

Лекция  4 учебни часа

Дискусия  1 учебен час

Лектори  ИВаН мИНеВ
15.00 –15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостове-

ренията.


