
Л е к т о р и

димитър войнов, 

каЛина зЛатанова,

евгения попова,

У в а ж а е м и  г о с п о ж и  и  г о с п о д а ,
НКЦ “Решение” ООД и ИК “Труд и право” 

Ви канят на 

Двадесет и втория национален 
учебен семинар

ДаНъЦИ И счеТОвОДсТвО   
есеН 2020

• Корпоративно подоходно облагане

• Облагане на доходите на 
физическите лица

• Данък върху добавената стойност

15 – 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс  

“св. св. Константин и елена”  
Хотелски комплекс  
“астор Гардън” 5*

Цена за участие в семинара:          360.00 лв. *
Цената включва : 
Обучение, консултации, учебни пособия, учебни материали 
в електронен вид, кафе-паузи и удостоверение за участие в 
семинара.
* Цената е с включен 20 % ДДс. Фактура с ДДс.

Цена за пребиваване - три нощувки в двойна 
стая в хотел “астор Гардън” 5* по  
системата Ultra All Inclusive Plus   360.00 лв.** 
Доплащания:

услуга: Цена:

Гледка море (на легло) 60.00 лв. **

Настаняване в единична стая 150.00 лв. **

Транспорт София - Хотел “Астор Гардън” - София 140.00 лв. **
** Крайна цена, фактура без ДДс на основание чл. 142, ал. 1 ЗДДс!

за заявяване на участие, моля, попълнете On-line заявката 
на страницата ни в Интернет на адрес: www.trudipravo.bg.

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

ТБ “ОББ” аД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713

BIC: UBBSBGSF
НКЦ “Решение” ООД

Крайният срок за превеждане на таксата за участие  
и получаване на заявката при нас е 31 август 2020 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

Системата “Ultra All Inclusive Plus” включва:
• Закуска, обяд и вечеря на блок маса; 
• Местни и вносни алкохолни и безалкохолни напитки 24 часа. Твърд алкохол не се 
предлага между 23.00 и 10.30 ч.;
• Топли напитки, сладолед и сладки - 15.00 - 18.00 ч.;
• Чадър и шезлонг на плажа и басейна;
• Фитнес, сауна, парна баня, вътрешен басейн, тенис на маса; 
• Безплатен вход до Водна зона в Aquahouse Thermal & Beach, http://aquahouse.
bg, който се намира в непосредствена близост до хотела и предлага разнообра-
зие от възможности за релакс, възстановяване, спорт и забавления; 15% от-
стъпка от предлаганите услуги в Aquahouse Thermal & Beach;
• Анимация;
• Паркинг.



П р О Г р а м а   н а   с е м и н а р а П р О Г р а м а   н а   с е м и н а р а

Хотелски комплекс “астор Гардън” (www.astorgardenhotel.com) е изцяло нов хотел, 
разположен в курорта “Св. св. Константин и Елена” на метри от плажа и на 8 км. от 
гр. Варна. 

Комплексът предлага просторна градина, две конферентни зали, два ресторанта, 
четири бара, спа център, фитнес, тенис на маса, билярд и др. СПА центъра “Aquahouse 
Thermal & Beach” е разположен в съседство на хотела. 

стаите в хотела разполагат с голямо двойно легло със специални матраци, 43-инчов 
телевизор, Wi-Fi, телефон, сейф, кафе машина, индивидуална климатизация, сешоар, ми-
ни-бар, вана и душ кабина, тераса с маса и 2 стола. 

5. Данъчно третиране на заварените случаи - платени аванси при 
ставка 20 % и доставка на стоката/услугата при новия ред на 
облагане.
6. Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.:
6.1. Данъчно третиране на разходите за изграждане, подобрение 
или ремонт на техническа инфраструктура публична държавна/
общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.
6.2. Нови моменти в облагането на разходите за подобрения на 
недвижими имоти. Определение за нова сграда. Корекции на ползван 
данъчен кредит за направените разходи подобрения на сграда.
6.3. Доставка на стоки при режим складиране на стоки до поискване.

Лектор КалИНа ЗлаТаНОва
10.30 - 11.00 ч.  Кафе-пауза
12.30 - 14.30 ч.  Обяд
14.30 - 20.00 ч.  Свободно време. По желание екскурзия с местен екскурзовод
18.00 - 21.00 ч.  Вечеря

18 септември 2020 г. (петък)
07.30 - 09.00 ч.  Закуска
09.00 - 12.30 ч. Обучение - тема № 3:

 актуални въпроси по прилагането на закона за данъците 
върху доходите на физическите лица.
1. Промени в ЗДДФЛ, настъпили през 2020 г.
2. Особености  при извършване на корекции в предоставената 
информация със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ в срок до 30 септември 
2020 г.
3. Казуси от практиката във връзка с предоставяне на информацията 
по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ.
4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ - особености във 
връзка с нейното попълване и извършването на еднократни корекции 
до 30 септември 2020 г.
5. Други актуални казуси от практиката.

Лектор евГеНИя пОпОва
10.30 - 11.00 ч.  Кафе-пауза и освобождаване на стаите
12.30 - 14.30 ч.  Обяд
13.30 ч.  Отпътуване на автобуса/микробуса за София

15 септември 2020 г. (вторник)

08.00 ч.  Отпътуване с автобус/микробус от София, пл. “Македония” 1, пред 
сградата на КНСБ (за участниците, заявили общ транспорт).

14.00 - 18.00 ч.  Регистрация на участниците на рецепцията в хотела. Настанява-
не.

18.00 - 21.00 ч.  Вечеря

16 септември 2020 г. (сряда)
07.30 - 09.00 ч.  Закуска
09.00 - 09.10 ч.  Откриване на семинара в конферентната зала “Варна”.
09.10 - 12.30 ч. Обучение - тема № 1:
 зКПО и COVID-19:
 1. Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други 

търговски взаимоотношения;
2. Промяна в МСФО 16 “Лизинг” през 2020 г. и данъчното й регулиране;
3. Данъчно третиране на получени средства по национални програми 
и програми на ЕС;
4. Данъчно третиране при обезценяване на активи;
5. Други.
Промените в зКПО през 2020 г.:
6. Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или 
изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/
общинска собственост
7. Промени в регулирането на слабата капитализация
8. Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
9. Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между 
част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на 
същото предприятие, разположена извън страната
10. Хибридни несъответствия
11. Други промени.
актуални въпроси, данъчна и съдебна практика по 
прилагането на зКПО

Лектор ДИмИТъР вОйНОв
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 - 14.30 ч. Обяд
14.30 ч. Свободно време
18.00 - 21.00 ч.  Вечеря

17 септември 2020 г. (четвъртък)
07.30 - 09.00 ч.  Закуска
09.00 - 12.30 ч. Обучение - тема № 2:

 актуални въпроси на данъка върху добавената стойност. 
новата ставка от 9 %.
1. Стоки, за доставката на които се прилага намалената ставка 
от 9%.
2. Услуги, за които се прилага намалената ставка. Определение на 
ресторантьорски и кетъринг услуги.
3. Изключения за прилагане на намалената ставка.
4. Облагане на авансовите плащания, документиране на доставките.


